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הקב“ה הוא זה שמוחץ את האדם ומעניש אותו בשעת הצורך ,ומאידך גיסא-הוא זה
שמרפא אותו מן הצרה והצוקה שפוקדת אותו .באור נפלא לענין זה למד האדמו“ר
מסקולען ,רבי אליעזר זוסיא פורטוגל זצ“ל ,בתוככי הכלא הרומני ,כפי שספר לרבי קלמן
דריבן מברוקלין :אברך צעיר היה הרבי בשהותו ברומניה ,ובלהט יראת השמים שבערה
בו ,השפיע על צעירים ומבוגרים להתקרב לדרך התורה .בין טללי המוסר ואמירות הקרוב
שהרעיף עליהם ,הוא גם שכנע אותם שלא יתגיסו לצבא הרומני ,גיוס שמשמעותו
התנתקות מוחלטת מדרכי היהדות ,ובמקום זאת עודד אותם להצטרף לישיבה ,בה ילמדו
תורה ,ועל ידי כך ישארו נאמנים למסורת אבותיהם ולמורשתם המפוארת .ביום מן הימים
הלשין אי מי לשלטונות רומניה אודות אדם בשם פורטוגל ,המדריך צעירים להמנע
משרות צבאי .השלטונות עקבו אחריו ,ומצאו שאמת דבר המלשין ,ובזעם רב תפסו את
הרב וכלאו אותו בתא מבודד .קטן היה הצינוק ,חשוך ומלוכלך ,והרב הוכנס לתוכו ללא
כיפה לראשו וללא משקפים .מאחר שמטבעו היה חלש וחולני ,הספיקה עבורו הצצה
אחת על מראה התא ,שבו נתן היה לשבת על האדמה הקרירה והמעופשת ,כדי להבין
שסופו קרב לבוא...אין לך סכוי...לחשו לאזניו הכתלים הערומים והחלון הקטן המסורג.
כאן תשאר לעולמים ,וכאן תשיב את נשמתך ליוצרה...בקש להתפלל ,אך ראשו הגלוי
הוה עבורו בעיה ,לכן משך את חליפתו מעל לראשו והחל לפזם בקול את התפילות שידע
בעל פה .תפילותיו הארוכות של הרבי עשו להן שם .מסוגל היה להתפלל תפילת שחרית
במשך כמה שעות ,וקריאת שמע בתפילת ערבית יומיומית עשויה היתה להמשך עשרים
וחמש דקות .ואם כך היה מחוץ לכתלי הכלא ,על אחת כמה וכמה שכעת בהיותו במצב
כה קשה ,כשזמנו פנוי בידו ואין דבר שיטריד אותו או יסיט את תשומת ליבו ,נהגתה
תפילת השחרית ברגש ,כשבין כל משפט ומשפט עוצר הרבי כדי להתבונן בו ולרדת
לסוף הבנתו” .ברוך שאמר והיה העולם“ ,אמר הרבי ,והמשיך לקלס ”ברוך אומר ועושה,
ברוך גוזר ומקים“ .פתאום הזדקרה מולו שאלה ,וכל כמה שניסה להרהר אודותיה ,הלכה
זו וגדלה :מדוע בין כל השבחים שמשבחים את הקב“ה בתפילה זו ,משבחים אותו גם על
כך שהוא ”גוזר ומקים“? הלא ’גוזר‘ ,פרושו :נוהג בהנהגה קפדנית שאין בני אדם רוצים
אותה ,ולא זו בלבד ,אלא שהוא גם ’מקים‘ את הגזרות הקשות שיוצאות מלפניו ,וכיצד
זה מתאימות המלים הללו ,המביעות את מידת הדין ,לכל שאר שבחי הקב“ה וקלוסיו?!
עוד רגע ,ותביעה חש הרבי כלפי עצמו .הלא השאלה על המלים הללו כה ברורה היא,
כיצד איפא ,לא חשב על כך קודם לכן ,ובמשך שנים על גבי שנים אמר את הדברים מדי
יום ביומו? האם יתכן שעד כה לא התפלל בכונה הראויה?! הענין הציק לו ,והוא החליט
שאינו ממשיך בתפילה עד שיפענח את הסיבה לשילוב השבח של ”גוזר ומקים“ בין
שאר הקלוסים .חזר אם כן שוב ושוב על המלים ,ולפתע האירה קרן של הבנה חדשה את
מוחו וליבו .עיניו אורו .פשוט וברור .למילה ’מקים‘ יש שני מובנים :האחד-מוציא לפועל
את מה שהבטיח ,והשני-נותן כח לסבול ,להתגבר ולהחזיק מעמד ,וכאן הכונה השניה
היא המתאימה-פעמים שצריך הקב“ה לגזור גזרה על בני אדם על מנת להענישם על רוע
מעשיהם ,אולם בד בבד עם העונש ,הוא גם ”מקים“ אותם ונותן להם כח ויכולת סבל
והתגברות על אותה צרה .אף אני כאן בתוככי הכלא-הסיק מיד-יכול להתקים ולעמוד
בגזרה זו ,ולהחזיק מעמד בכל התקופה הקשה שעתידה לעבור עלי! מאותו רגע החלה
רוח אחרת לנשוב לתוך הצינוק-רוח של תקוה ואמונה .לא ירחק היום-לחששה-והרבי
יזכה לצאת...ואכן ,לא חלפו אלא ימים אחדים ,והרבי שוחרר .מאז ואילך היה מכנס
את מקורביו ביום השנה לשחרור ,מטעים באזניהם את הפרוש שחידש במאסר ,וזורע
עידוד ותקוה בכל אותם מיוסרים שנתונים בשעת משבר ומצוקה ,כי גם בשעה הקשה
הזו ,מלוה אותם הקב“ה ונוסך בהם כוחות מיוחדים על מנת שיוכלו להתקים בגזרותיו.
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הפטרה" :שובה ישראל'"

ההלכה השבועית
הלכות ערב יום כיפור
א .מצוה להרבות באכילה ושתיה בערב יום
הכיפורים .וכן דרשו חז“ל (בברכות ח :ור“ה ט).
ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב.
וכי בתשעה לחודש מתענים ,אלא לומר שכל
האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו
התענה תשיעי ועשירי (פירוש אילו נצטווה
להתענות בתשיעי .תוס‘ ברכות ח :והריטב“א
בשם ר“ת) ,ועיקר מצות האכילה והשתיה היא
ביום של ערב יום הכיפורים ,ולא בלילה .ואף
הנשים חייבות במצות אכילה ושתיה בערב יום
הכיפורים.
ב .לכתחילה צריך לקבוע בערב יום הכיפורים
לפחות סעודה אחת על הפת ,לקיים בזה מצות
אכילה בערב יום הכיפורים .ויש לאדם למעט
קצת מלימודו כדי שירבה באכילה ושתיה (וכן
מוכח בברכות ח :וכ“כ הרב מגן אברהם ר“ס
תרד ,והרב מטה אפרים אות טו .וע“ע בשו“ת
שיח יצחק וייס (סימן רפט) .ע“ש .וכן ימעט
ממלאכתו בכדי שירבה באכילה ושתיה .והעושה
מלאכה בערב יום הכיפורים אינו רואה סימן
ברכה מאותה מלאכה לעולם.
ג .אסור להתענות בערב יום הכיפורים אפילו
תענית חלום.
ד .מנהג יפה לטבול בערב יום הכיפורים במקוה
טהרה ,ואף במים חמים מותר .ואין לברך ”על
הטבילה“ ,מפני שאינה מן הדין ,אלא מתורת
מנהג ,ואין מברכין אשר קדשנו במצותיו ”וצונו“
על מנהג .ואם אין לו אפשרות לטבול מאיזו
סיבה שהיא ,ישפכו עליו תשעה קבים מים
(כשתים עשרה וחצי ליטר מים) .ואפשר לעשות
כן גם על ידי מקלחת.

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
אנחנו אומנם אחרי חגי תשרי ,אבל רק הרגע קיבלתי אומץ לספר לך את
הסיפור הבא ,שהתרחש לפני מספר חודשים .הייתה זו שעת בין ערביים,
של ימי תמוז הלוהטים ,סמוך ונראה לצום י"ז בתמוז .אותו תאריך בו
הובקעו חומות העיר לפני כ 2000 -שנה ,על ידי שוטננו שפלשו גלים
גלים והחריבו את בית מקדשנו ,בבת עיננו .לידיעתך ,אני טיפוס רגשני
ופסטורלי .כשאני קורא ספר איכותי הכתוב ביד אומן ,יש ביכולתי להיכנס
לתוכו עמוק עמוק .לנשום ולחוות את גיבוריו ,להזדהות עם מצוקותיהם
חלומותיהם ודמעותיהם .אני צולל לסמטאות ,לחנויות ,למטבחי הבתים.
נושם את ניחוח התבשילים ונרדם על כריותיהם של גיבוריו .מפעם
לפעם זה מתרחש אצלי עם גיבורי סיפוריך הקצרים ,שבאיבחת שניים
שלושה משפטים אתה מתאר ומשרטט אותם כל כך ברור ,עד שנדמה לי,
שהם ממש ידידיי הקרובים ,ואם תבחן אותי ,אז אדע מה הם ישיבו על
כל שאלה מזדמנת .וכל ההקדמה החביבה הזו ,לא נועדה אלא להכניס
אותך לאווירה הקודרת משהו ,עודי מהלך על גב החומה ,בואך הכותל
המערבי .בעיניים פקוחות אך חולמניות אני מביט ורואה את הרומאים
נוגחים את החומה ,מיידים כדורי אש ,ושואגים שאגות קרב מקפיאות
דם .והנה פנימה ,ירושלים מורעבת ,מוכרת כפן ושבורת גוף .שרידי אדם
משרכים רגלים ,טוב מותם מחייהם .תינוקות מחרחרים אל מותם כמהים
לטיפת חלב ,שוקעים אל עלפונם על זרועות אמותיהן שנפחו זה מכבר
את נשמתן .לבי מתמלא רחמים ודמעות ,במיוחד כשאין ידי להועיל,
להושיע .מי אני ומה חיי ,לנוכח הטראומה האיומה ,בכייה לדורות ,של
חורבן בית המקדש .רבי ומורי לימדני ,שלשמח חתן וכלה ,זה כמו לבנות
חורבה ,מחורבות ירושלים .והוא שאל" ,רגע ,למה לבנות על חורבה ,לא
כדאי לבנות הכל מחדש ,מן היסוד?" ותשובתו" :לא ולא .היסודות של
החתן והכלה שבאים מבית טוב ,ראוי ונכון להוסיף להם כותל ועוד כותל,
בנין עדי עד .כך גם אצל בית המקדש ,שיסודותיו נוצקו על אדני קודש,
ויש לבנות את כתליו על אותן יסודות מוצקים וקדושים .רבי ומורי לימדנו
עוד ,שלשמח יהודי זו אותה בחינה ממש ,אותו רעיון ,גם צדקה בונה לבנה
נוספת חשובה לבית המקדש השלם ,חז"ל רצו לעוררנו דווקא שמחת
על חתן וכלה ,ומכאן שנלמד לפזר שמחות לכל יהודי ...ובכך תבנה
ותכונן כנסת ישראל עד לבניין השלם .אינני קמצן .בהתייחס לעובדה
שמשכורתי דלה למדי ,ועליה לספק מאווייהם של שמונה נפשות יכולתי
לשמור את המעשרות לעצמי .דא עקא ,שאינני נוהג כך ,ופיזור ממוני
לצדקה מוכיח את עצמו .יש מפזר ונוסף עוד .כך למשל ,באופן קבוע הנני
נוהג לרוקן ולפזר לצדקה את מטבעות הכסף שיש בכיס חולצתי ,שניתנו
לי כעודף על קניה זו או אחרת .הם ישבו שלושה קבצנים ברחבת הכותל
המערבי וסימנו לי "צדקה" .היו בכיסי שלושה מטבעות של שני שקלים.
נפלא .בחיוך מלווה במבוכה אמרתי "ערב טוב" טמנתי מטבע בכף ידו של
כל קבצן" .תהיה בריא צדיק" אמר הראשון" .עד  "120הוסיף השני "והכי
חשוב שתהיה גם עשיר ומאושר" סיכם השלישי .תענוג .שישה שקלים
ויש לך רוחניות וגשמיות לשמונים השנים הבאות.
"רגע ,ומה איתי?" נכנס לפוקוס משום מקום ,קבצן רביעי ,קצת צולע
בהליכתו לראשו כובע לבד מעוך ,חליפה משנות הארבעים של המאה
הקודמת ,ובידו קופסת שימורים מצלצלת".אדון ,מה איתי?" מבוכה
כיסתה את פני .הכנסתי יד לכיס החולצה .ריק ממטבעות .פתחתי את
הארנק שטר של  ,100שטר של  .200איך אני יוצא ממנו? לפרוט שטר
כבד בשביל צדקה של חצי שקל .לא שייך" .גם תורך יגיע" טפחתי
על כתפו של הקבצן ,וחייכתי אליו בנעימות" .ככה?" הוא שאל .לא
השבתי ,זה הרי לא נושא לויכוח .אחרי תפילת מעריב בכותל ,צעדתי
רגלית לכיוון שכונת גאולה .ירושלים לילית ,היא קסומה ונעימה .רעייתי
ביקשה שאקנה ספר מתנת יומולדת ,לבתי בת השמונה 48" .שקלים"
אמר המוכר ,הגשתי לו שטר של  100והוא מסר לידי עודף שטר של
חמישים ,ועוד שני שקלים .צעדתי במעלה הרחוב לכיוון זיכרון משה,
יש שם באזור כולל ערב ,שאני לומד בו עם חברותא מצוין .בדרך עוצרים
אותי שני קבצנים ,אחד בפתחה של חנות גלידה וממתקים ,והשני שני
מטר ממנו ברמזור .נפלא ,יש לי שני שקלים ,שקל לאחד ,שקל לשני,
והכיס שוב התרוקן ממטבעות .זה לא ייאמן .ההוא – הקבצן הרביעי מן

הכותל – עם הכובע המרופט והחליפה משנות הארבעים – הגיח שוב
משום מקום עם אותה שאלה מביכה "רגע אדוני ומה איתי? לי לא מגיע?"
הוא לא זיהה אותי ,אבל אני זיהיתי אותו .יהודי נמוך-קומה כבן  ,70עם
עיניים פיקחיות ,ודוק של עצבות עליהן .לא נעים ,מיהרתי מאד לחברותא,
ואינני נוהג לפרוט שטרות לצדקה .טפחתי בחיוך על כתפו ,ולחשתי לאוזנו
"ר' איד ,אל תדאג ,גם תורך יגיע" וצעדתי בזריזות מערבה" .בווווום" .תאונת
דרכים .ניידת חסמה את הכבישים ,שוטרים עצרו את התנועה ופינו מקום
לאמבולנס .תאונה – מטבע הדברים – היא מוקד ישראלי להתעניינות.
מחלה חשוכת מרפא ,רחמנא ליצלן .נו ,סקרנות היא חלק מן המקצוענות
שלנו ,לפחות שלי .לא הייתי לבד ,יחד עמי עוד עשרות שהתגודדו ועקבו
בעניין אחרי המתרחש .רוכב אופנוע נסע בנתיבו ,מכונית שחנתה בצד
הכביש לא הבחינה בו במראה ופגעה בו קלות ,והלה התעופף ונחת בריסוק
איברים .ברוך השם שלא נהרג ...הגניחות שלו פלחו את ליבי כמו סכינים
יפניים .מה אפשר לעזור לו ,חוץ משטיקל תהילים? האמת היא שהסצנה
הזו זעזעה אותי .יהודי שוכב על הכביש ,נאנק .שלולית דם ,וצוות מבצע
בו טיפול ...במצבים כאלה – כמו יהודי טוב –אני אומר תהלים ,לרפואת
היהודי היקר בן אברהם אבינו ושרה אמנו .מביט בשעון .החברותא שלי
יושב על גחלים .על צג הפלאפון המאושר שלי אני מבחין בשלוש שיחות
נכנסות מטעמו .לא יפה .איחורים זה לא הצד החזק שלי .ועכשיו מה?
צימאון .ההליכה מן הכותל ,בואכה שכונת גאולה ,הסצנה המדממת
והצעידה לפאתי זיכרון משה ,גרמה לי לצימאון .קיוסק .מה שותים? מה
אגיד לך אדון לוי ,השפע של המשקאות הוא מסחרר ומבלבל .אתה מביט
על מקרר בקיוסק מצוי ,ומאבד עשתונות .מגוון צבעים ,מגוון משקאות,
מגוון טעמים .מה להעדיף? לך תדע .החלטת תפוזים ,פתחת את הפחית,
ולבך צועק" :טיפשון ,אשכולית יותר טעים" פתחת פחית אשכולית הוא
שוב צועק "לא עדיף קולה ,זה תוסס ונותן תחושה טובה של רוויה"" .שבעה
שקלים" מבקש המוכר .מגיש שטר של  ,50מקבל ממנו שני שטרות של
עשרים ,ועוד שלושה מטבעות של  1שקל בלבד .מברך "שהכל" שותה
בבת אחת .מברך "נפשות" ,ומי מחכים לי על המדרכה? שלושה קבצנים.
הפעם טיפוסים שאני מכיר אותם היטב ,שכן הם פוקדים את שכונתנו
המערבית כאן בעיר הקודש ירושלים" .מה שלום כבודו?" הם שואלים ואני
משיב "כבודו מלא עולם" ובזריזות מניח מטבע להוא ועוד מטבע להוא
ולהוא ,ומתפלל שהקבצן – הרביעי מן הכותל – עם הכובע המעוך לא
יקפוץ לי שוב מעבר לגדר ...יש גבול לכל תעלול .אדון לוי ,רשום לפניך,
"ומה איתי ,לי לא מגיע?" הוא שוב נוחת עלי משומקום ואני בולע את
הלשון מחוסר נעימות .לא הולך לי איתו ,אבל לפרוט שטר ...נו באמת .יש
גבול ,שיסתדר .קבצנים-ברוך-השם -מסתדרים .ושוב עם אותו חיוך נעים,
לחיצה קטנה על כתפו ואותן מילים בדיוק "ר' איד ,גם תורך יגיע" .פרק ד'
ר' לוי ,אני עובד במשרד קטן שיש בו עשרה עובדים ,ושמספק שירותים
מסוימים ללקוחותיו .אני העובד הכי ותיק ,שש שנים .השבוע זימן הבוס
שלנו שני עובדים יחסית חדשים למשרדו( ,שנתיים בעבודה) להודיע להם
על העלאת שכרם ב  10%משיקוליו שלו .תראה ,אני בשר ודם .שש שנים
אני עובד שם ,במסירות ,כמעט ללא תקלות ,פעמיים או שלוש הוא סרב
לעלות לי שכר .הרקות שלי דפקו מכעס ,וגם מקנאה ...כן מקנאה .אזרתי
אומץ ונכנסתי למשרדו מזיע ורותח "ומה איתי ראובן ,לי לא מגיע העלאת
שכר?" .הבוס זקף גבותיו עיניו ,חייך לעברי בנועם ואפילו בידידות ואמר
"ר' איד ,גם תורך יגיע" .הייתי בהלם מוחלט .המילים הללו מוכרות לי היטב,
בקיצור ,הסתובבתי שלוש שעות בחצי ירושלים כדי למצוא אותו ,את
הקבצן הרביעי .כלום .בלעה אותו האדמה .חזרתי לכותל המערבי .ישבו
שם שני קבצנים חדשים ,ההוא? כנראה היה אליהו הנביא ,אני צוחק .ר'
לוי ,רציתי לבדוק אם גם אתה חושב כמוני .הקב"ה מציג לפנינו אירועים
ומצבים ,שהם בעצם המראה שלנו .הוא מנסה אותך עם קבצן סידרתי
השואל מכל פינה" ,ומה איתי" בודק אם קצת תמסור נפש ,שתתאמץ
לצאת מן הקופסא ,ולבסוף מגלה לך שאתה בעצם הקבצן ,אתה! כן אתה!
מה דעתך? דעתי כנ"ל .אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה .כבר
לימדונו רבותינו שבבית דין של מעלה האדם שופט עצמו .שפיטת עצמו
– איננה אלא – סרט חייו המוקרן לעיניו .ובכל פעם מחדש שהוא מעביר
ביקורת ודן אנשים לכף חובה ,הוא דן את עצמו .רק את עצמו.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
בעלי היה חולה ,ובגלל הנגיף הוא לא טיפל בעצמו ,בגלל שהיה
בקבוצת סיכון דחה כל פעם את הטיפול בבית החולים .וכך
המצב שלו התדרדר .עד שלבסוף היה מאושפז שלושה וחצי
חודשים בבית חולים .ומתוכם שלושה שבועות היה מורדם
ומונשם ,בגלל בעיה נאורולוגית .אז התקשרתי ל“חסדי ינון“
והזמנתי לו ”פדיון נפש“ ,ובסיעתא דשמיא הוא התעורר
תוך שבועיים לאחר הפדיון .מכיון שהיתה לו גם בעיה בדרכי
הנשימה ,עשו לו איזה טיפול בגרון ,כדי שיוכל לנשום.
הטיפול הצליח בחסדי השם ,והוא התחיל לנשום בכוחות
עצמו .משם נשלח לשלושה שבועות לשיקום ומשם ברוך
השם חזר הביתה .אני מתקשרת כדי להודות לשם יתברך על
הישועה .ולהודות להשם שהוציאנו מאפלה לאורה...

פנינו לבנק לבקשת משכנתא לאחר שנים רבות של שכירות,
היו קשיים וכמעט שלא הסתדר .התקשרתי ל“חסדי ינון“
אחר הצהריים לעשות "פדיון נפש" ,ובקשתי שבזכות הצדיק
יהיו ניסים מעל הטבע ושיקבלו את כל הטפסים ושיאשרו
את המשכנתא ללא עיכובים .ואכן ,ישתבח שמו לעד ,לאחר
יומיים קבלנו תשובה חיובית ,הבנק אישר וזכינו לקנות דירה
בנסי נסים...תודה לשם יתברך ובזכות הצדיק ,תזכו למצוות
מ.צ .תל אביב

בעילום שם

לפני שבועיים וחצי ,ביום ראשון עברתי ארוע מוחי קטן ,מיד
הזמינו לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ולמחרת הכל עבר
לי .נשאר קצת הפה רדום ,וקבלתי כדורים לדילול דם ,אבל
העיקר עבר בחסדי השם .שבע“ה זכוי הרבים יעמוד לזכותי
והכל יעלם לגמרי כפי שזה הופיע ככה יעלם ....רוצה להודות
להשם! שום דבר לא מובן מאליו ,בן אדם קם בבקר...כל
היתר בונוס...
בעילום שם

סבלתי מהתקף סינוסים ,שלא נתן לי לתפקד ,ההתקף הזה
החליש אותי לגמרי ,בעבר זה קרה לי ,ולרוב אחרי יום זה
עובר ,הפעם זה נמשך יותר זמן ,ונאלצתי להפסיד ימי עבודה,
שלא יכולתי להרשות לעצמי .בסוף ,התקשרתי ל“חסדי ינון“
והזמנתי לי ”פדיון נפש“ ,למחרת ,קמתי עם חצי אף פתוח,
והכאבים נעלמו ,ובמהלך היום כבר הכל נעלם .וחזרתי לעצמי.
ישתבח שמו לעד...מודה לבורא עולם...
ח.נ .מהמרכז

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש

בערב ראש השנה ,לפני שנה ,עשיתי ”פדיון נפש“ לבן שלי
שהיה מעוכב זווג כמה שנים טובות ,החודשים חלפו ולא קרה
כלום ,ושכחתי מכל הענין ,לקראת סוף השנה ,קבלנו הצעה,
השידוך התקדם ,סגרנו וארט ,אירוסין ,ובאלול ,ממש לפני
סוף השנה ,שבר את הכוס...מזל טוב! ,רק אז נזכרתי ב“פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ שעשו לו בערב ראש השנה ,והשנה עדיין
לא נסגרה ,מצאתי את עצמי מחייך לי מתחת לשפם...כמין
קריצה ביני לבין בורא עולם!

תיקון זה הוכח שפועל ישועות

פרטים בקו הישועות 03-6182992

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע,
בריאות איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה

בעילום שם

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמוע מוסר

אחד הבחורים מישיבת ראדין בלט בתאוות הכבוד שלו .מרן ה"חפץ חיים" רצה להעמידו על דרך הישר ,קרא לו לחדרו ואמר לו" :אני רוצה לשאול
אותך שאלה  -הגמרא אומרת (עירובין יג'' :):כל המחזר על הגדולה  -גדולה בורחת ממנו' .על-פי זה ידוע המאמר בפי הבריות' :כל הרודף אחר הכבוד
 הכבוד בורח ממנו' .אמור נא לי ,מה זו ההדגשה הזאת ' -כל'? הלא די היה לומר 'הבורח מן הכבוד'!"התלמיד לא ידע לענות ,והמתין למוצא פיו של הכהן הגדול מראדין .אמר לו ה"חפץ חיים"'" :כל' בא לרבות גם אנשים שבאמת יש בהם מעלות
טובות ומגיע להם שיכבדו אותם  -למשל ,בחור חשוב כמוך… גם הם ,אם הם רודפים אחר הכבוד  -לעולם לא ישיגו אותו ,כי ככל שירדפו אחריו -
יברח הוא מהם… 'כל הרודף אחר הכבוד'  -יהיה מי שיהיה ' -הכבוד בורח ממנו' .וכן להיפך' ,כל הבורח מן הכבוד  -הכבוד מחזר אחריו' .כל מי שבורח
מהכבוד ,יהיה מי שיהיה ,גם אדם שאין בו שום מעלה והוא כלל לא ראוי לכבוד  -בסופו של דבר הכבוד ישיג אותו .מדוע? כי אחרי הכל יש לו
מעלה טובה אחת  -הוא בורח מן הכבוד… ובגלל המעלה הזאת ,הכבוד ירדוף אחריו ובסופו של דבר הוא ישיג אותו" .כשיצא הבחור מהחדר הקיפו
אותו חבריו והסתקרנו לדעת" :מה אמר לך ה'חפץ חיים'?" השיב להם" :הרב שיבח אותי ,הוא אמר שאני בחור חשוב ,יש בי מעלות טובות ומגיע לי
חכָמִים ָּתל ִין" (משלי טו' ,לא')
קרֶב ֲ
מעַת תּ ֹוכַחַת חַי ִּים ּב ְ ֶ
ש ַ
כבוד" "...אֹז ֶן ֹׁ
לכל אדם יש שתי אוזניים ,אבל זה עדיין לא אומר שיש בו את מעלת ה"אוזן שומעת"" .שמיעת האוזן" היא אחת הקניינים הראשונים שהתורה
נקנית בהם ,ובלעדיה אי אפשר לקבל את ה"תוכחת חיים" .כל אחד בעצם שומע את מה שהוא רוצה לשמוע… בעיקר את דברי השבח הנאמרים
עליו .תפקידה של האוזן לשמוע גם דברי תוכחה כדי שהאדם יוכל לשפר את מעשיו ולעצב את אישיותו .אדם האוטם אוזנו מדברי התוכחה
הנאמרים לו מביא הרס לעצמו ,נשאר באותו המצב ולא מתקדם .הדבר נובע מגאווה ,מ " -אני יודע הכל ,אין צורך לעזור לי" .כדי לצאת מבור עמוק
צריך חבל ,צריך עזרה ,אדם הנמצא בתוך בור תאוותיו צריך חבל ,צריך מוסר ,צריך מישהו שיעזור לו לטפס מעלה .תהיה נוח לשמוע ,לפעמים יש
דברי טעם בדברי חברך ,הקשב ,אולי הוא "חבל ההצלה" שלך...
רונן קרתא

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

