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מטעמים לשולחן

כיצד יצליח האדם להגיע למדרגה כזו, של נתינה חוזרת ונשנית לעני, מבלי שירע לבבו באותו 
מעשה של צדקה? ה“מאזני צדק“מיעץ לנותן, להזכיר לעצמו ללא הרף את העובדה שהוא זוכה 
להמנות עם הנותנים, ואילו העני נאלץ להזדקק לחסדי הבריות ולהמנות על המקבלים. ”נתון 
לכל- פשוט  ברם,  זו.  בנתינה  לבבך  ירע  שלא  תסיע  ”נותן“,  להיות  זוכה  היותך  עצם  לו“,  תתן 

שהנתינה צריכה להעשות בכבוד המרבי למקבל, על מנת שהוא כלל לא יחוש את עצמו מסכן, 
הנאלץ לאכול לחם חסד ולהזדקק לטובות הזולת. על נתינה מיוחדת כזו, בה השכיל הנותן לתת 
במקצוע  לפרנסתו  יהודי אחד עסק  בעל המעשה.  מפי  נסים תשובה,  רבי  ידידי,  בכבוד, ספר 
השרברבות. הוא צבר נסיון רב ונחשב בקיא ומוצלח בתחום. תחת ידיו האמונות באו על פתרונן 
תקלות פשוטות וסבוכות, וכל מקרה בו התבקש לטפל זכה ליחס מקצועי ביותר. באחד הימים 
נקרא בדחיפות לבית מסוים. כשהגיע לשטח הבין שמדובר בתקלה חמורה. לא עוד סתימה של 
רבות,  נדרשת עבודה של שעות  ישן שדולף-התיקון הנצרך הוא פרויקט ממש!  ברז  צנרת, או 
החלפת חלקים יקרים ושקום יסודי של המערכת כולה. תוך כדי עבודה, הוא הבין שבעלת הבית 
אלמנה, ה‘ ירחם, וכי יש לה כמה יתומים רכים-וכסף אין. בו במקום גמלה בלבו החלטה שכסף 
יצליח למרות זאת  וכיצד  יוצאים מזה בכבוד,  לא יקח ממנה, אולם הוא התחבט בשאלה איך 
לתת לה הרגשה טובה? במשך כל שעות העבודה, חשב כל הזמן אך ורק על ענין זה! ”חיבים 
למצא מוצא“, אמר לעצמו, ”איך מסימים את הפרויקט, ויוצאים ללא תשלום, מבלי שאלמנה 
זו תחוש עצמה מסכנה ונזקקת“. בסוף היום, כשגמר את העבודה, נגשה אליו האלמנה בדחילו 
ורחימו, לברר את הסכום המבוקש. פניה הסגירו את המצוקה כששאלה את האינסטלטור:“מה 
הנזק?“.“אין נזק“ השיב לה. התפלאה האלמנה מאד, ושאלה:“איך זה יתכן, הרי עבדת פה יום 
שלם?“.“נכון“ אמר לה האינסטלטור,“אני עבדתי אבל העיריה משלמת“.“העיריה?“-לא הבינה 
שהוא  שכונות,  שיקום  פרויקט  במסגרת  היא  שבצעתי  העבודה  הקשר?“.“אכן!  האישה,“מה 
עובד,  אני  מיושנות.  על עצמה את הממון לשיפוץ שכונות  נרחב שבו העיריה לקחה  פרויקט 
מרויחה  את  ואף  עבודות,  ועוד  עוד  מרויח  אני  כך  לי,  משלמים  והם  החשבון  את  להם  מגיש 
אותו  מלוה  הנרגשת  האלמנה  כשתודת  הבית,  את  עזב  אלו  ובמילים  כסף“.  אין  חנם  תקונים 
והוא החליט  נכבד,  מיודענו האינסטלטור הצליח לחסוך סכום כסף  רב. חלפו שנים,  בסיפוק 
לרכוש מגרש ברמת גן ולבנות עליו בית. בשלב ראשון הזמין מהנדס, שאישר לו את התכניות, 
היטב  לבדוק  רגליו,  טורח לכתת את  הוא  בעלויות  חומרים, כשכדי לחסוך  ובשלב השני רכש 
איכות למול מחיר, ולערוך סקר שוקים בין הצעות מחיר שונות בחנויות רבות. במהלך הבדיקה 
הגיע למפעל בבני ברק בשם ”איציק וצורי“, וערך גם בו ברור יסודי. יומים מאוחר יותר, בהגיעו 
לשטח המגרש, הוא נדהם למראה עינין. משאית של ”איציק וצורי“ חונה שם-פורקת סחורה. 
”סלח לי, מה אתה עושה כאן?“ קרא לעבר הנהג. ”הבאתי סחורה“. את זה אני רואה, אבל למה? 
מי ביקש ממך?.“אתה מקבל בדיוק את מה שהזמנת!“. ”לא הזמנתי כלום! הזדעק בעל הבית,“רק 
בקשתי הצעת מחיר. קח את הסחורה חזרה, תעלה הכל לאוטו וסע...“. הנהג, שלא הבין על מה 
המהומה, הסביר:“אדוני, אני בסך הכל המוביל. בחברה קבלתי את ההזמנה הזו, ואם אני אחזיר 
לו  ראה שאין  הבית  בעל  איתם“.  ודבר  בעצמך  גש למשרד  טובה,  לי  אותי. עשה  יפטרו  הכל, 
ברירה, נכנס לרכב ונסע לבני ברק ל“איציק וצורי“. זועם כולו, הר געש ממש...הוא פנה לפקידה, 
”הכל ממוחשב. ננסה לבדוק“. הוא ממתין, ומתקשה להאמין למראה עיניו- ההזמנה בוצעה, אכן, 
ואפילו שולם בעבורה...מה קורה פה?!. הוא מתפרץ בכעס:“מה שולם? מי שילם? אני מכיר 
את השיטות הללו. היום זה שולם, מחר אני מוזמן לבית משפט, עם תביעה וקנסות, עם ריבית 
והצמדה...אני לא שלמתי ולא הזמנתי !“ הפקידה לא יודעת מה לענות, ומפנה אותו לבוס.“תעלה 
יושב. דבר איתו!“. הוא עולה לצורי, ומתחיל להטיח:“אני אביא  קומה אחת למעלה, שם צורי 
לכאן את התקשורת, יהו לכם בזיונות...מה קורה כאן? לא הזמנתי, לא שלמתי, קבלתי סחורה...“ 
צורי מנסה להרגיע את הרוחות:“למה לצעוק? בא נבדוק“. הוא פותח את המחשב וקורא: ”אדוני, 
יש פה הזמנה וגם שולם“. והאינסטלטור בשלו:“מה הזמנה? כבר אמרתי לך עשר פעמים, אני 

המשך בעמ‘ אחרוןלא שלמתי כלום!“. ”נכון, אתה לא שלמת. אמרתי ששולם...“

נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו )טו, י(  

אב  אילנות  הנוטע  או  זרעים  הזורע  א. 
או  המבריך  וכן  וחייב.  היא  אחת  מלאכה 
הם,  אחד  ענין  באילן  הזומר  או  המרכיב 
מתכוין,  הוא  דבר  לצמח  מהן  אחת  שבכל 

וחייב משום זורע.
הכרמים,  בעלי  כדרך  האילן,  את  הזומר  ב. 
משום  חייב  יותר,  שיצמח  כדי  כן  שעושים 
כיון  שיצמח,  כדי  נתכוון  לא  ואפילו  זורע, 

שבודאי יצמח מחמת הזימור, חייב. 
ג. המשקה מים לזרעים או לאילנות הרי זה 
בשבת  האוכלים  הילכך  וחייב,  זורע  תולדת 
שלא  להזהר  צריכים  בפרדסים  או  בגנות 
הזרעים  על  ידיהם  יטלו  ולא  מים  ישפכו 
והוא הדין לשאר משקים.  שצריכים למים, 
בו  ושוטפים  ידים,  בו  שרוחצים  ד.כיור 
דרך  זורמים  לתוכו  נשפכים  והמים  כלים 
צינור ומגיעים לקרקע זרועה, אף על פי כן 
מותר ליטול ידים ולשטוף כלים לתוכו, ואין 
על  שנגרמת  הזרעים  להשקאת  חוששים 
להשקות  כוונתו  שאין  כיון  אלה,  מים  ידי 

הזרעים.
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בשבע בבוקר, ולהתחיל במלאכת הוצאת הסחורה. הגענו, 
לאחר  מאחרים.  הם?  איפה  לחנות.  בשבע  ואני  הבוס 
זאת  לעבודה,  לבוא  כוונה  להם  שאין  לנו  הוברר  בדיקה 
כנקמה ילדותית על השעה המאוחרת שסיימו אמש. הבוס 
ואני נכנסנו להלם. ממש רעדנו והזענו. עוד מעט הספקים 
כאן, ואין מי שיזיז משטח. מדובר כאמור בעבודה דייקנית, 
אומנותית ועדינה, שכן כל סטייה קלה של המלגזה עלולה 
פה  הכל  הסחורה.  את  ולשבור  המשטחים  את  למוטט 
תלוי על בלימה, ולנו אין שום מיומנות בנהיגה על מלגזה. 
מאין תבוא הישועה? הספקים, חלקם הגיעו והחלו לתופף 
חסרי  צפצופים  נשמעו  ושם  פה  ההגה.  על  בעצבנות 
עוזבים...  שהם  שרמזו  היו  אותם.  יעמיס  מי  סבלנות. 
בוא נעשה משהו, נמשוך כמה  "אין ברירה  אמרתי לבוס, 
קרטונים ננסה להפעיל מלגזה... ומן השמים ירחמו". הבוס, 
קפא אל מקומו. הסיכויים לתת מענה ותפקוד יעיל לנוכח 
החנות הסתומה, היה קלוש שבקלושים. לבסוף הוא נכנע 
והתחלנו – איך אומרים – לעשות פוזה של עבודה, העיקר 
להרגיע את הספקים העצבניים. מה אגיד לך, הזענו אבל 
ד'".  עזרי מעם  עיני אל ההרים...  "אשא  רם,  אמרנו בקול 
אמרתי לבוס – המציאות זועקת: "אין סיכוי", אבל למדנו 
התהפכו  וכמעט  רוורס  עשיתי  עין.  כהרף  ד'  שישועת 
שלא  נס  פחדים.  פחד  ונד,  נע  הכל  משטחים.  כמה  עליי 
התמוטט הכל. היינו כלאחר ייאוש, מבחוץ נשמעו "זעקות 
גבה  צעיר  איש  לחנות  נכנס  דקות  שלוש  כעבור  עידוד". 
אתם  "אולי  בביישנות:  ושאל  לראשו  קטנה  כיפה  קומה, 
אתה  מה  בעיניי.  ניצת  תיקווה  של  זיק  עובד?"  מחפשים 
בדיוק יודע לעשות? שאלתיו. "במקצועי אני מחסנאי בכיר, 
ויש לי יכולות טובות, גם על... מלגזה", השיב. קפאנו על 
מקומנו. מלגזן? "עלה על המלגזה, אנחנו עושים לך מבחן". 
ספר  בית  קיבלנו  לוי,  ר'  ומכאן  המלגזה,  על  עלה  הצעיר 
של השגחה פרטית, של עזרי מעם ד'. האיש הזה לא היה 
מלגזן, הוא היה להטוטן, בעל מופתים גלויים בניהול ועיצוב 
מחסן. תוך שלוש שעות של תמרון זריז הוא שחרר בצורה 
מופתית את כל הסוחרים העצבניים, הכניס, הוציא והעמיס 
במיומנות מפליאה. כשכולם יצאו לדרכם, ללא אומר, הוא 
המשיך לתפקד על גבי המלגזה, וסידר את החנות בשיטה 
תכנונית שונה, כך שגיליתי חלל אחסון בתוספת של כמעט 
30%, והחנות הפלא ופלא הפכה מרווחת יותר. והכל עשה 
בשתיקה מבלי לבקש שכר מראש... הבוס קיבלו לעבודה 
המרוגזים  הפועלים  שני  מאוד!  מאוד!  מאוד!  נאה  בשכר 
ששמעו שיש מי שמאיים על מעמדם ועבודתם, הגיעו כמו 
שני טלאים מתוקים, ביקשו סליחה והבטיחו להיות ילדים 
כיצד הגיע המלגזן, באותן  ושמע  ועכשיו, הסכת  טובים.  
שניות שהיינו אובדי עצות והלומים. לדבריו, "באתי לאזור 
שתיערך  לחתונתי,  מתאים  אולם  למצוא  כדי  התעשייה 
שלושה  כבר  מובטל  אני  לצערי  שבועות...  מספר  בעוד 
חודשים. יצאתי מן האולם, הבחנתי במחסן שלכם וחשבתי 
והיססתי, עד שפתאום קיבלתי אומץ  להיכנס... היססתי 
ונכנסתי". למותר לציין, ר' לוי, שבעוד הפסוק "עזרי מעם 
ד'" על שפתותינו, הוא המלגזן, החתן, נכנס לחנות ושאל 

"מחפשים פועל?" נו, ר' לוי, יש לך הערות?

באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
כחודשיים  הארץ..לפני  ממרכז  רונן  שמי  שלום,  לוי  "ר' 
שמעתי אותך בהרצאה ברעננה, וסיפור אחד שלך שבה 
את ליבי, אך עברו בי ספקות באמיתותו. סיפרת על מוהל 
בחודש  הארץ  בצפון  קהילתי  לטיול  שנסע  מדימונה, 
תמוז, ובאמצע הדרך בין צפת לעמוקה הוא נזכר להוותו, 
כי היום בשעה 6 בערב, יש לו ברית מילה בדימונה והוא 
דרך  על  האוטובוס,  מן  ירד  הוא  מבוהל  ממנה...  שכח 
עולם,  של  "ריבונו  ואמר,  ובכה  סלע  על  התיישב  כורכר, 
היום  שצריך  ימים  שמונה  בן  תינוק  יש  אבל  רשע.  אני 
להיכנס בברית מילה. אם לא למעני אז למענו". סיפרת, 
אדון לוי, שעלתה מן המדרון מכונית מרצדס יוקרתית ובה 
נהג צעיר, שהציע טרמפ למוהל המבוהל. לאן? לדימונה. 
התינוק,  של  הסנדק  הוא  הצעיר  שהנהג  התברר?  מה 
נוסעים לקיים את  יחדיו,  והסנדק  והנה השניים, המוהל 
הפלא  נועדו?  אם  בלתי  יחדיו  שניים  הילכו  המצווה. 
ופלא. ועוד סיפרת, שגם אתה שכתבת את הסיפור ולא 
האמנת לאף מילה, עד שבאחד הימים ניגש אליך יהודי 
ואמר, "אני מכיר את המוהל, הייתי באותו טיול באוטובוס, 
ושמו של המוהל דוד בוסקילה זצ"ל, שמל ילדים עשרות 
לא  אמנם  סיפור,  שמע  וברשותך,  הארץ".  בדרום  שנים 
לא  אבל  מדימונה,  המוהל  עלילות  של  ההשגחה  ברמת 
בחנות- עובד  אני  ובכן,  מגיבוריו.  ואני אחד  רחוק משם, 

מחסן, של יבואן גדול לכלי בית יוקרתיים, רובם עשויים 
יקרים  מאוד  בכלים  מדוברים  וקרמיקה.  זכוכית  בדולח, 
ומבוקשים מאוד. גודל החנות 400 מטר מרובע, ומדובר 
והספקים  סחורות,  אותן  ממלאים  ואנו  קומות,  בשתי 
מגיעים מכל קצווי הארץ.  מדובר בעסק מצוין ומצליח, 
שבעליו הינו יהודי בן 60, ירא שמים, רחמן ובעל מידות 
החנות,  לתפקוד  באשר  ימינו  ויד  עוזרו  הנני  טובות. 
ואחראי על קשר עם ספקים ובנקים. יש לנו בחנות שני 
ביחד  שניהם  בהלצה,  אומרים  איך  צעירים...  פועלים 
100. הם טיפוסים טובים וחביבים, אבל נושאים צלקות 
מסוימות מן העבר. הם עובדים יחסית באיטיות, אבל בסך 
זאת  המלגזה,  הפעלת  הוא  עבודתם  עיקר  בסדר.  הכל 
ובסדר  גבוהות,  על מנת להניח את המשטחים בערימות 
נכון וראוי כדי להוציאם לספקים בנוחות בעת הצורך. זו 
מלאכה שדורשת מיומנות רבה, כושר תמרון מצוין והרבה 
לוגיקה תכנונית, זאת כיוון שחנות מסודרת היטב נותנת 
מגיעים  קרובות  שלעיתים  לספקים  ויעיל  זריז  מענה 
אחד  אגב,  ללחוץ.  ומתחילים  ביחד,  עשרה  או  חמישה 
לבוס,  אביו  תחנוני  עקב  לעבודה  נכנס  שלנו  הפועלים 
מכיסו  לממן  מוכן  היה  האבא  שיקומו.  לצורך  שיקבלו 
את שכר בנו. הבוס הרחמן נעתר ונהג כלפיו בהרבה חום 
ארבע,  בסביבות  אחד,  הצהריים  אחרי  תכל'ס  ואהבה. 
נחתה עלינו מכולה, די בהפתעה, ובה 20 משטחי ענק של 
העבודה מסתיימת  הופה...  ועדינים.  בית משובחים  כלי 
זמן  תארך  המשטחים  הכנסת  ומלאכת  אחה"צ  בחמש 
רב. השניים נכנסו למרמור ולכעס, וחשבו למרוד ולעזוב 
את החנות. לאחר תחנונים נכנעו, ועד תשע בלילה עבדו 
אפס  עד  נסתמה  החנות  פנימה.  הכל  והכניסו  במלגזות 
היו  אמורים  ספקים   20 שכן  הבוקר,  על  בנינו  מקום. 
להגיע ולקבל סחורה. שני המלגזנים היו אמורים להגיע 



הינו במשא ומתן על חוב שהינו חיבים לחברה מסוימת. 
ולפני  ומתן,  משא  איתם  ניהלנו  גדול.  בסכום  מדובר 
”פדיון  לעשות  המחשבה  לי  הבזיקה  להסכם,  שהגענו 
בלי  בשלום,  יעבור  שהכל  רציתי  ינון“.  ב“חסדי  נפש“ 
אכן  וכך  לפדיון.  שביקשתי  מה  וזה  וויכוחים,  מריבות 
לנו  להוריד  הסכימו  הם  לנו,  שעשו  הפדיון  לאחר  היה. 
מילים  אין  הזה.  החוב  את  לסגור  והצלחנו  נכבד,  סכום 
להודות, איזו הקלה עצומה.  אנחנו עוד נרגשים לראות 
את הסיעתא דשמיא שהיתה. תודה לאל אלף פעמים...

אין עוד מלבדו.
בעילום שם      

ל“ע  ממאיר  גידול  לה  גילו  אותה,  ישמור  השם  לאחותי 
להסירו.  ניתוח  לעבור  נאלצה  והיא  התריס,  בבלוטת 
 , ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורה  הזמנו  מכן,  לאחר 
והוציאו לה את הבלוטה, והיא ממשיכה להיות במעקב, 
ולוקחת כדור כל יום. אבל מודים להשם שלא התפשט, 
נס.  שזה  להגיד  אפשר  כרגיל.  לתפקוד  חזרה  ושהיא 
עשינו סעודת הודיה, להודות לה‘ על חסד שעשה עמנו. 
כל  בריאה  ותהיה  לזכותה  יעמוד  הרבים  זכוי  ושבע“ה 

הימים..
א. מתל אביב

זה קרה לפני כמה חודשים, אני מקבלת טלפון שאבא 
מהר,  מאד  קרה  הכל  רצינית.  מכה  ושקיבל  נפל,  שלי 
לקחו אותו למיון באיכילוב עם כאבים חזקים. הרופאים 
ניתוח בכתף. במצבים  לו  והחליטו לעשות  בדקו אותו 
ינון“,  ב“חסדי  לשליחים  אליכם  פונה  אני  כאלה, 
שיעשו לו ”פדיון נפש“. ובאותו בקר עשו את הפדיון. 
אבי, שהשם ישמור אותו, היה עד אחת עשרה בלילה 
ושחררו  ניתוח.  עושים  שלא  החליטו  ואז  באיכילוב, 
מילים...תודה  אגיד...אין  ומה  אומר  מה  הביתה.  אותו 

לבורא עולם מאד מאד...
בעילום שם

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... 

הבת שלי עמדה ללדת, ומרוב התרגשות לא ידעתי מה 
לעשות קודם, איך להתארגן. איכשהו תפסתי את עצמי 
וחייגתי ל“חסדי ינון“ אמרתי לעצמי לפני הכל “פדיון 
נפש“ מעבר לקו ענו לי, והתחלתי למסור את הפרטים, 
אני רואה ממתינה מעבר לקו את החתן שלי...סליחה 
תמתין רגע, עניתי לו והוא אומר לי שממש עכשיו היא 
ילדה בבית...וגם הרך הנולד והאם בריאים ושלמים...

חזרתי ועדכנתי, נסי ניסים, איך הקב“ה מחבר מחשבה 
לעשות  התקשרתי  שמו...עכשיו  למעשה...ישתבח 
הנס...שירבו  את  לפרסם  וגם  אחר  משהו  על  פדיון 

שמחות בישראל!
בעילום שם

בפורים הבת שלנו, לא הרגישה טוב, היו לה כאבים מאד 
אפנדיציט.  שזה  חשבו  לבדיקות,  אותה  לקחנו  חזקים, 
התקשרנו ל“חסדי ינון“ תרמנו ומסרנו את שמה ל“פדיון 
והיא  בדיקות,  פעם  עוד  לה  עשו  הפדיון  לאחר  נפש“. 
פתאום הרגישה יותר טוב. ופתאום שחררו אותה הביתה. 
בשורות  לבשר  והתקשרנו  לה.  עזר  מאד  שזה  הרגשנו 

טובות...אין עוד מלבדו!
בעילום שם 

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

>> פרטים בקו הישועות 03-6182992 <<

חתמו הוראת קבע וקבלו מתנות
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



החיזוק השבועי  שערי תירוצים

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” \\

נשיא חברה עולמית משגשגת הוזמן לאחד המלונות לשאת נאום  בפני חבריו הנשיאים, מנכ"לים ועובדים מצטיינים. את נאומו אמור היה הנשיא לשאת 
בשעה ארבע אחר הצהריים. בטיסה ישירה הגיע הנשיא לאיזור המלון, מכיוון שהקדים את בואו הלך אל הים שהיה בסמוך, פשט את בגדיו המהודרים, 
את סמלי החברה ושרשרת הנשיאות. לאחר שעה של שחייה חזר אל החוף ולא מצא את בגדיו... אדם שעבר במקום הבחין בשלל ולקחו. "מה אעשה?" 
חשב לעצמו, "עוד מעט צריך אני לנאום בפני אנשים רבים, כיצד אעמוד כך לפניהם?" חזר הנשיא אל בית המלון לבוש בגד קצר לגופו, בחזרתו ראוהו 
נשיאי חברה אחרים, סגניו ועובדיו, הבושה שלו הייתה גדולה, מהר כיסוהו בבגדים והוא הלך היישר אל הכנס. בתחילת דבריו פנה הנשיא אל הקהל 
והתנצל על בגדיו ועל מראהו הקודם והחל לתרץ ולספר איך ניצל את הזמן, הלך לשחות בים ואדם אחד לקח את בגדיו. כמובן שתירוציו התקבלו וכולם 
הבינו אותו, אך הבושה שלו נשארה בושה...מסע של מאה עשרים שנה בבריאות איתנה כולנו צריכים לעבור כדי להגיע אל עולם אחר, מימד אחר, אל 
הבית הקבוע שלנו. לפני שנגיע אל הבית נעבור משפט על מעשינו בעולם הזה. על שאלות רבות שישאלו אותנו תהיה לנו תשובה, ועל כאלה שלא תהיה 
לנו תשובה נחפש תירוץ טוב למה נהגנו כך ולא אחרת. ואכן, תירוצים רבים יש לנו, אולי הם יתקבלו בשמים, אבל הבושה שלנו תישאר בושה. נסיונות 
החיים, טרדות הפרנסה, הבריאות ועוד הם תירוצים נפלאים לשאלה מדוע לא למדנו וקיימנו מצוות ומעשים טובים, אבל בסופו של דבר נישאר בלי כלום, 
ללא תורה ומצוות, ללא שכר וכנראה ללא עולם הבא. גם למנתח שהסתבך בניתוח והמנותח בסופו של דבר נפטר יש תירוצים רבים מדוע הניתוח לא צלח, 
אך מה יעזרו התירוצים כשהתוצאה קשה. מקום לחפש תירוצים למה לא הצלחנו לשמור מצווה מסויימת, מדוע בזבזנו את הזמן במקום לנצלו ללימוד, 
נחתור להצליח בסיבוב הבא, ננצל את הזמן, נתקן את שקלקלנו בעולם הזה כדי שלא נצטרך לתרץ תירוצים בעולם הבא, שלא נהיה בושים ונכלמים 

במעשנו. שם בעולם האמת הבושה היא הדבר הקשה ביותר. למה להיות אדומים מבושה ולא לבנים עם פנים שוחקות...?
רונן קרתא

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

המשך  מטעמים לשולחן
טעם  את  וטעם  איש“  ה“חזון  לפני  עמד  בהם  רגעים  אותם  אך 
בלימוד,  דבק  והוא  ליבו,  לתוך  עמוק  חלחלו  האמיתי  הלימוד 
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 
הוא  האמיתי,  הטעם  את  אבל  לומר,  הוא  יכול  שאותם  טעמים 
עוד לא אמר מעולם...צא ולמד, מה מצומצמת הבנתנו בהחלטות 
ועל  השומעים  דעת  על  להתקבל  יכולים  טעמים  עשרה  גדולים, 
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


