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אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים (כז ,יב)

כדאיתא במסכת סוטה :ששה שבטים עלו לראש הר גרזים ,וששה לראש הר עיבל ,והכהנים
והלוים והארון למטה באמצע .הפכו לוים פניהם כלפי הר גרזים ופתחו בברכה:ברוך האיש אשר
לא יעשה פסל ומסכה וגו‘ ואלו ואלו עונין אמן .חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה,
ואומרים :ארור האיש אשר יעשה פסל וגו‘ וכן כלם עד ארור אשר לא יקים (רש“י)
לאחר שמפרטת התורה את העומדים על הר גרזים והר עיבל ,ממשיכה היא בפרוט על הארורין,
בלי להזכיר שמץ של ברכה .וקשה ,וכי אלו הם הברכות שאליהן התכונה התורה? הרב מרדכי
דרוק מתרץ את הדברים על פי באור רש“י ,האומר שבכל פעם לפני אמירת ה“ארור“ ,אמרו את
אותו נוסח בצורה הפוכה של ”ברוך“ ,לדוגמא” :ברוך מי שלא יעשה פסל ומסכה ושם בסתר“,
ולאחר מכן ”ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה...ושם בסתר“ ,וכן ”ברוך מי שאינו שוכב עם
חתנתו“ ואחר כך ”ארור שכב עם חתנתו“ .ולכאורה קשה -ממשיך הרב דרוק-וכי מדובר בחבורת
פושעים ורוצחים ,אשר יש לשבח ולברך אותם על שאינם עושים מעשים פסולים כאלו,
כדוגמת :ברוך מי שלא שוכב עם בהמה ,ברוך מי שלא עושה פסל ומסכה? וכי על כאלה ’שבחים‘
ו‘התנהגות למופת‘ צריך עם ישראל כולו לעמוד ולענות אמן?!אלא ,שקו אחד עובר כחוט השני
בין כל הענינים שמנתה התורה בפסוקים אלו-בכולם מדובר על מעשים שנעשים בסתר ,הרחק
מעין אדם .התורה אינה אומרת רק ”ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה“ ,אלא מוסיפה ”ושם
בסתר“ ,משום שרבים סכוייו של מי שעובד עבודה זרה באופן גלוי ,לשוב בתשובה ,מאשר אותו
אדם שעובד בסתר ,ובגלוי מסתובב לו כמו ”א שינער איד מיט א לאנגע בארד“ (יהודי יפה עם
זקן ארוך)...כיוצא בכך ”משגה עור בדרך“ ,מי שנותן עצה שאינה הוגנת ,רק הקב“ה והוא ,עדים
לכונות הזדון שממלאות את לבו ,ואילו כלפי חוץ נדמה שהוא נותן עצה טובה וראויה .כמו כן,
כל עניני העריות שנמנו כאן ,הריהם עניני עריות ,שאדם בתוך ביתו עלול להכשל בהם ,חלילה.
לפיכך באה התורה ומשבחת את כל מי שמצליח להמנע מן העברות הללו ,שכן מי שהוא דובר
אמת בלבבו ,ותוכו שוה לברו ,וגם בתוך חדרי חדרים נוהג כשורה -הרי שהוא ראוי לברכה מיוחדת,
ואין הנהגתו מובנת מאליה .וממשיך הרב דרוק במעשה המובא בגמרא (גטין נח ע“א) אודות נגר
אחד ,שהיה לו תלמיד שלמד אצלו את המלאכה ,ושמש כשוליה שלו ,ובאחד הימים נתן את
עיניו באשת הנגר .יום אחד זקוק היה הנגר להלואה כלשהי .השוליה הציע להלוות לו ובקש
ממנו ”שגר אשתך אצלי“ .כשבאה האישה לטול את ההלואה ,כלא אותה השוליה בביתו למשך
שלושה ימים ולא הניח לה לשוב לביתה .כעבור שלושה ימים הגיע הנגר לברר מה ארע לו ,ואותו
שוליה עטה על עצמו פרצוף תמים ואמר“:שלחתי אותה מיד בחזרה ,אך שמעתי שנערים התעללו
בה בדרך“” .מה אעשה כעת? היה הנגר אובד עצות“.אם חכם אתה שמע לעצתי-גרש אותה“ יעץ
השוליה” .אולם כתובתה מרובה““.אל דאגה ,אלוה לך כסף-ובלבד שתגרש אותה“ .עמד והלוה
לו את הכסף ,הנגר מהר לגרשה ,ותוך זמן קצר נשא אותה התלמיד לאשה .כעבור זמן מה הגיע
מועד פרעון החוב .הנגר לא הצליח להשיג סכום כסף כה גדול ,ובפיו של התלמיד היתה הצעה
’מצוינת‘“:בא ועבוד אותי בתמורה“ .והיו התלמיד ואישתו יושבים ואוכלים ,והנגר עומד ,מוזג
להם לתוך כוסותיהם ומשרת אותם ,ודמעותיו היו נופלות בתוך כוסותיהם...באותה שעה-מסימת
הגמרא-נחתם גזר הדין .המהרש“א שואל מדוע סבל כל הצבור על מעשה נורא זה של היחיד?
ומתרץ ,שהצבור לא הוכיח את התלמיד על המעשה הנפשע שעשה .ולכאורה קשה ,מפני מה,
אכן לא הוכיחו אותו על מעשה נורא כזה? איך יכול היה הצבור לעמוד מנגד ולהחריש? על זה
מתרץ היעב“ץ ,אלא ,שאותו תלמיד לא עשה משהו אסור ולא לקח אשת איש .אם כל המעשה
היה מותר ,ממשיך היעב“ץ להקשות-מפני מה נענשו עליו בעונש כה נורא? ומתרץ“:מכאן נראה
ברור שיש עוון שאינו מפורש ,ולא מבואר בשום מקום ,והוא חמור מאד ושנוא בעיני המקום
יותר מעברות חמורות מפורשות ,להעניש הרבים בעבורו ,בשביל שאין חוששים לו כלל עם
היותם מתנגדים לשכל ,והוא בכלל געלך סני לחברך לא תעביד“ .כלומר :מכל אסורי התורה
ישנו אסור אחד חמור מכל האסורים“:מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך“ ,ומאחר ,שהצבור לא
הוכיח את השוליה ,הוא הוכיח בכך ,שבעיניו מעשה כזה הוא נורמה חברתית ,שאפשר לעשות
אותה .במלים אחרות :בחוסר מחאה זה הם הביעו את השקפת עולמם המעותת ,שכל דבר שהוא
בסדר על פי החוק ,מותר לעשות אותו ,על אף שהוא מעשה נפשע .והנה ,חמור הוא צבו של
חוטא -אולם חמור יותר הוא מצבו של אדם המשוכנע שאינו חוטא ,שכן בעוד החוטא מסוגל
יהיה לשוב בתשובה שלמה על חטאיו ,אדם שאינו חוטא ,לעולם לא ישוב בתשובה .בקהילות
רבות-מסים הרב דרוק-נוהגים לומר בסיום תפילת ערבית בראש השנה“:לדוד מזמור לה‘ הארץ
ומלואה“ פסוק אחר פסוק .והנה במזמור זה מציב דוד המלך שאלה עצומה“:מי יעלה בהר ה‘ ומי
יקום במקום קדשו?“ ,מיהו זה העולה ומתעלה בדרך ה‘? והתשובה מפתיעה איננה מי שלומד
את כל הש“ס ,או מישתורם מליון דולר לצדקה ,אלא ”נקי כפים ובר לבב“ ,מי שלבו ופנימיותו
טהורים וזכים הוא זה שיזכה למעלות הקדושה והטהרה.
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הפטרה" :קומי עורי'"

ההלכה השבועית
הלכות ימים נוראים
סליחות
א .הקם באשמורת הלילה לומר סליחות בחדש
אלול ועשרת ימי תשובה ,יתאזר בעוז ותעצומות
שלא ינום ולא ישן בקריאת שמע וברכותיה
ובתפילה עד גמירא( ,וימהר אברהם פלאג‘י
מע‘ ת אות תרכד) .ומכל שכן שהוא מעוטר
בתפלין שאסור להסיח דעתו מהן ,וצריך לשמור
עצמו בקדושה ובטהרה .ומי שאינו עושה כן,
והוא מתנמנם בתפלתו עם התפלין ,יוצא שכרו
בהפסדו .ויותר טוב שיתפלל כראוי מאשר לומר
סליחות בהשכמה באופן שכזה ,וכלל גדול אמרו
בעבודת ד‘ ,לשמור העיקרים ולהוסיף בחסידות,
ולא לזלזל בעיקר ולקיים התוספת.
ב .הסליחות שנתקנו בלשון ארמית ,כגון רחמנא,
דעני לעניי ענינן ,מחי ומסי ,אין ליחיד לאומרם,
מפני שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי,
אבל כשיש עשרה מישראל ,אין הציבור זקוק
לעזרת מלאכי השרת ,כי השכינה עמהם.
ג .אין לכפול פסוק ”שמע ישראל“ שאומרים
בסליחות ,אלא השליח צבור אומרו פעם אחת,
והציבור עונים אחריו גם כן פעם אחת ,ולא יותר.
ד .עיקר אמירת בסליחות צריכה להיות בכוונה
ובנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה ,ופרט הי“ג מידות,
וכמו שכתוב (משלי יח ,כג) ,תחנונים ידבר רש ,ויש
לו להבין מה שמוציא מפיו ,בלב נשבר ונדכה ,ולכן
הנוהגים לומר :עננו אבינו עננו ,ועשה למען שמך,
במהירות רבה ובחפזה ,לא יפה עושים ,וצריך
לבטל מנהגם ולאומרם במיתון.

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 אדון לוי.
לפני שנכנס לסיפורון שרציתי לספר לך ,אשמיע לך וורט קטן ומאד
חשוב – לטעמי – להורים מתמודדים מול בנים מתמודדים .הקדמה
קטנה .רעייתי ואני נשואים באושר רב למעלה מ –  25שנים .נולדו לנו
בחסדי שמים תשעה ילדים .חיתנו שלושה ,ויש לנו כמה נכדים .חשוב
לי להדגיש ,שמאז עומדי על דעתי כחתן צעיר ,הקפדתי לשמור על
הכללים של שלום הבית במסירות נפש .מה זה אומר? זה אומר שאף
פעם אינני צועק ולא מרים קול על העזר כנגדי .ויכוחים? רק בארבע
עיניים ובחדרי חדרים .מעולם ,אבל מעולם לא חוו ילדיי מחלוקת
פומבית ביני לבין רעייתי .בהדרכה לפני החתונה נאמר לי המשפט
המנצח ,העצום שצריך כל בעל לשנן כמה פעמים ביום "אם תתנהג
אליה כמלכה ,אתה תמיד תהיה המלך" .שלא תטעה ,כמו אצל כל זוג,
היו וישנם חילוקי דעות ביננו גם על נושאים עקרוניים ,אבל יש לנו
קוד ברור "לא ליד הילדים" .למה? אשתי פעם הגדירה לי זאת היטב
"ויכוח או חלילה ריב בין בני זוג ליד ילדיהם ,גורם לחימוץ .זו עיסה
שמחמיצה ...ובפסח אכילת חמץ שווה כרת .ילדים צריכים לגדול
בטוהר ובנקיות כמו העשייה של המצה ,הפשוטה ,השברירית ,שיש
שכר נצחי על אכילתה" .חוכמת נשים .בקיצור ,השתדלנו ואף הצלחנו
לא להחמיץ את הילדים .רגע רגע ,עכשיו אספר לך את הוורט שנהגתי
לספר לילדיי ,מעת לעת ,ובפרט בשבת "לך לך" .מסופר שם על הגר
שפחת אברהם "ותקל  -גבירתה  -בעיניה" .שרה מענה אותה והיא
בורחת אל המדבר .שואל אותה המלאך שאלה תמוהה למדי "אי  -מזה
 באת  -ואנה  -תלכי?" משיבה הגר שהיא בורחת מפני הגבירה שרההמענה אותה .מייעץ לה המלאך "שובי  -והתעני  -תחת  -ידיה" .הסכת
ושמע אדון לוי ,וכי המלאך אינו יודע מאין באה? ולאן היא הולכת?
הוא יודע היטב!! אלא שזו אינה שאלה ,זו תוכחה מגולה .במילים
אחרות טוען המלאך באוזני הגר" :איך יעלה על הדעת שאת בורחת
מבית קדוש שכזה? בית ששורה בו שכינה ומתגורר בו צדיק ונכנסים
אליו אורחים מארבע כנפות עולם והוא מן המסד ועד הטפחות בית
של חסד! מי בורח מבית כזה!? והכי נורא הגר ,לאן את הולכת? מה
בדיוק האלטרנטיבה שלך? האם פראי אדם במדבר ,שודדים ופורעים
ועובדי עבודה זרה ,זה הבית האלטרנטיבי שאת מחפשת?" .עד
כאן הוורט שלי ,שלא קראתי באף ספר ,ואני מאד מקווה שמצא
חן בעיניך .ועתה נפנה זרקור לנושא אשר מאד קרוב ללבך ,ותופש
את מירב זמנך ועיסוקיך .ובכן ,אי אפשר שלא לעקוב אחרי ספריך
ומאמריך העוסקים בפגעי הטכנולוגיה ,וליתר דיוק בתיאור שפך הדם
הרוחני של בנינו בנותינו בפרט ,והריסוק הערכי של הקן המשפחתי
הרחב ,בכלל .במידה מסויימת – לדעתי – מכת בכורות – לנוכח
היקפי הנפגעים – היא בעצם ברכה .מה פרוש? הפרוש הוא שמכת
בכורות זו חבטה מצומצמת קטנה לעומת מה שמתחולל במקומותינו.
כך למשל אצלי בבית המכה התרחבה למימדים מבהילים ...אין בית
שאין בו מת .זו כותרת בנאלית ,אבל אצלי נספרו שני מתים רוחניים,
והדבר גרם לי עוגמת נפש שאי-אפשר לתאר במילים .למה גרם? למה
בלשון עבר? תכף תבין.
אגב ,זכורני שניגשתי לביתו של אחד מגדולי הדור וביכיתי בפניו את
מר גורלי .ריבונו של עולם ,אתה מגדל ילד ,מעניק לו חום ואהבה,
מלמד אותו תורה ,משחק איתו ,קובע איתו חברותא ,ופתאום זבנג
בפרצוף!! הנה אתה מבחין בשינוי הבולט ,במבט הזועף ,בעיניים
הקרות ,בדיבורים של קוצר רוח ,בנרגנות מתחת ללשון ,בחוצפה קטנה
שהופכת לגדולה ...בשעות ארוכות של ההיעלמות .הסתגרות ,נו,
התכשיט נכנס לבועה ,ואנא אני בא!?? אני שבר כלי .הרב היישיר
מבט אלי ואמר במילים ברורות "נו ,לא ברור לך? הקב"ה רוצה
שתרגיש קצת על קצה המזלג מה שהוא מרגיש ."...אתה מבין מר לוי,

מה כוונתו? אסביר לך .לי יש שני בנים כאלה שהנחיתו עלי  10מכות
מצרים ,אבל לקב"ה ,יש כמה מיליונים בנים שגלו מעל שולחן אביהם.
השכינה מייללת בגלותה ,הקב"ה בוכה במסתרים ,ואנחנו – כנראה –
לא מספיק כואבים את כאבו .מה עשה הבורא? שלח לנו את האינטרנט
– השטני ,על מנת שנחוש קורט של סבל ,צער של גידול בנים ,ואולי
אם נזדהה עם צער הבורא ,ונכאב את כאבו תיפתר הבעיה .אולי .אז
ככה ,שלומק'ה וצביקה התאומים שלי ,גלשו להם אל מחוץ לעולם
הישיבות בנוהל הכל כך מוכר להורה ממוצע .אחד פתח בקריירה של
נהג שליח של מגשי פיצות ,והשני הוכתר לגדול המתדלקים בתחנת
הדלק בצפון העיר .במקום לשקוד על סוגיות הש"ס באוהלה של תורה,
הם משכשכים בסוגיות הגבינה הצהובה ומנועי הדיזל באהלי קידר .זה
קרה כשהם היו בני  ,16ובמשך ארבע שנים הבית היה עבורם חדר שינה
ומזנון לארוחות קלות .מסיבות השמורות עמם ,הם העדיפו למצוא להם
אלטרנטיבות פחות חונקות בשבתות ובחגים .דברי תורה? מאן ד'כר
שמיה .בקושי .לפני שנה בפסח התחננה אשתי בפניהם שיגיעו לליל
הסדר ,יניחו כיפות ויעשו כבוד למשפחה .הם התחמקו מתשובה ,אך
לבסוף הסכימו בתנאי שיביאו עמם חבר נוסף .ועכשיו תרשה לי לגלות
לך ,שעם כניסתם של שני בניי וחברם ,לליל הסדר בביתנו ,גיליתי עולם
חדש של עבודת השם .השלישיה החביבה היתה קצרת-רוח לחלוטין.
אטומה .קצת מגחכת ,מחייכת ,בציניות .בקיצור מעצבנת .מדי פעם הם
זרקו מילה שהם רעבים ,ועד מתי ,ואם אפשר לקצר .בשורה התחתונה
הם העלו לי את העצבים מעל לגבות העיניים ,והרגשתי שעוד שנייה
אני מתפוצץ ,מושך להם בתלתלים ומסלקם החוצה .מוותר על כל
דיכפין ,ועל הכל דיצריך .לא רוצה אותם פה!!! אשתי מסמנת לי עם
העיניים "תרגע ,תבליג ,אלו הילדים שלך ."...בשלב מסויים הם הסיטו
את תשומת ליבם של אחיהם הקטנים לקשקושים שלהם ...והסדר
התערער ...אני מושך להגדה והם לבירבורים .גיליתי שאני קורא ומספר
לעצמי ביציאת מצרים ,וחוץ מרעייתי שמנסה להקשיב מבעד למסך
של בדיחות קרש וצחוקים חלולים ,העסק הרוחני מתרסק דק דק .מה
עושים?!! צורח הלב האומלל שלי ,והידיים שלי מבקשות להעיף אותם
החוצה!!!!!! ואז הגעתי למילים "מרור זה שאנו אוכלים על שום מה?
על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו "...אני חוזר ולועס ונוגס את
המילים הללו ,מרור ,על שום שמררו ,מררו ,מררו ,ואז לפתע הוצפתי
בתחושה עילאית של אושר .הנה אני מרגיש מר! מר! מר! כמה נפלא,
הרי אדם חייב לראות את עצמו יוצא מן המרירות ...ומה יש לי! יש
לי פה מצה ומריבה ,ויש לי מרור ,אמיתי ,שלוש חתיכות מרור ,שתיים
מהן אלו בניי ,והפסח ,הפה-סח שטויות והבלים .אתה לא תאמין ,אבל
עונג כזה לא היה לי מעולם בליל סדר .ההבלגה ,ההבנה ,והתובנה שעלי
להרגיש במעט את תחושת הבורא ,האירו בתוכי אור גדול של אמונה
ואושר .ר' לוי ,אני רוצה לשמח אותך .לפני מספר חודשים ,שלומק'ה
וצביקה חזרו הביתה ,נחה להם כיפה על הראש ,וגם ציצית התווספה
למראה החרדי שלהם .ברוכים הבאים! יש חדש? "כן אבא ,רוצים לחזור
לישיבה"" .לישיבה? אתם צוחקים עלי?" "חלילה ,חזרנו לתמיד הביתה,
ומכאן לישיבה ...הסתיים לו פרק הפיצות והדלק" .מה מתברר? השניים
התארחו בבית אחד מחבריהם החילוניים ,ונקלעו למריבה מאד לא
מכובדת בין הוריו ,זה כלל דיבורים משפילים .צביקי היה המום ושאל
"ככה אבא שלך מדבר לאמך ."?...משיב החבר" :זה על הסדר ...מה
חדש בזה ,מאז שאני ילד אני מכיר את הסצינה הזו ...זה בטח קורה
גם אצלכם?" "חלילה" ,משיב לו צביקי "אצלנו בבית אבא ואמא מעולם
לא רבו או התווכחו" ."...לא מאמין לך" התריס החבר" .אל תאמין"
סיכמו התאומים ופנו לצאת .בחוץ אומר שלומק'ה לאחיו" :אתה זוכר
את הוורט של אבא ,עם הגר השפחה' ,מאין באת ,לאן את הולכת?'
צביקי ,אנחנו יודעים בדיוק איזה בית עזבנו ,בית שכולו שלום ואהבה,
ומה האלטרנטיבה?" .שתי חתיכות המרור שלי חזרו הביתה ,וכיום הם
בישיבה ירושלמית טובה .ואולי – אדון לוי  -הורים החווים כיום חוויה
מטלטלת זו ,יטלו מעט צידה לדרך מן האי-סדר שחווינו בליל הסדר
ההוא .לשיקולך.
באדיבות המחבר  -הרב קובי לוי הי“ו
>> ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס<< 09-8820166 :

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
אבי ,השם ישמור אותו ,היו לו בעיות בבליעה ,לא יכל
לאכול אוכל רגיל ,ירד המון במשקל ,עד שאשפזו אותו
בשערי צדק .הרופאים לא מצאו מה יש לו ,וגם לא ידעו
מה לעשות .חששו שיש לו אולי גידול .עד שבסוף שמו
אותו במחלקה גריאטרית כי לא מצאו לו טיפול מתאים.
אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורו ”פדיון נפש“,
לאחר הפדיון ,גילו שאין לו גידול ,והרחיבו לו את הושת
וזה עזר .מאז הכל עבר לו והוא אוכל כרגיל .ב“ה .ישתבח
שמו לעד!
ב.י .מהדרום

היתי גננת בקיטנה עם קבוצה מאתגרת של ילדים.
השתוללו ,מרביצים ,הולכים מכות ,וכמעט שלא היה לי
שליטה עליהם .פחדתי מאד כי ההורים התלוננו .ולא
ידעתי מה לעשות ,לא היה לי שום תמיכה משום מקום.
ובמקרים כאלה ,מה יש לעשות? מרימים עינים לשמים...
אמרתי לסעיית -אני עושה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
שהשם יעזור לנו...ואכן ,לאחר הפדיון ,אחרי שבוע בערך,
ההורים של הילדים הספציפיים האלה הוציאו אותם
מהקיטנה כי פחדו מהנגיף .ובא שקט לעולם...תודה
לבורא עולם...

לפני שבועיים בערך התקשרתי ל“חסדי ינון“ עם דמעות
בעינים ,כבר לא יכולתי יותר ,היה לי חום גבוה ,מכיון שאני
בהריון מתקדם ,הלכתי לבית חולים ,שם גילו שהתינוק
במצב עכוז ,ובנוסף החליטו שיש חשש לנגיף וצריך
לעשות בדיקה...זה כבר מוטט אותי לגמרי...אבא תרחם
עלי...בקשתי שיעשו לי ”פדיון נפש“ ,שהכל יתהפך
לטובה ,בעיקר העובר...ואני מתקשרת לבשר בשורות
טובות ,תודה לבורא עולם ,החום ירד ,יצאתי שלילית
לנגיף והעובר התהפך למצג ראש...והשתחררתי מבית
החולים...אין על מי להשען אלא על אבינו שבשמים...
ש.ש מאלעד

מזה שנה וחצי שהבת שלי בשידוכים ולא מצאה את
שלה .בצר לי לראות אותה ככה ,הזמנתי ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“...השתדלתי...ואחרי כמה חודשים ,מצא
את זווגה ,התארסה ,התחתנה ובנתה את ביתה...ברוך
השם ,והכל הלך חלק...תודה אבא!
בעילום שם

בעילום שם

אמי היקרה היתה צריכה להכנס לניתוח על כל מני בעיות
בברכים וברגלים .מאד חששנו מהניתוח מכיון שזה ניתוח
בהרדמה מלאה ,והיא קצת חלשה ,פחדנו שחס וחלילה
לא תעמוד בזה .ערכנו לה תיקון ”פדיון נפש“ שבעזרת
השם תזכה לרפואה שלמה ושהכל יעבור בשלום .משום
מה בצורה פתאומית החליטו לדחות את מועד הניתוח.
ובסיעתא דשמיא שינינו כוון והחלטנו להתחיל בטיפולים
אלטרנטיבים .וברוך השם הכל התחיל להסתדר לאט
לאט .מצבה הרבה יותר טוב .אנחנו רוצים להודות לבורא
עולם ,על ההשגחה המדהימה ,נסי ניסים...ולשליחיו
הנאמנים ”חסדי ינון“

ארגון ”חסדי ינון“
עורך תיקון פדיון נפש

יפה .א , .חדרה

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
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

במסע כיבושיו של אלכסנדר מוקדון הוא הגיע לפתחו של גן עדן .בעת שהגיע לפתחו של גן עדן הוא ביקש להיכנס ולראותו אך שומרי
הגן לא איפשרו לו להיכנס.אמר להם אלכסנדר שהוא שולט על כל העולם ולכן רשאי הוא להיכנס ,אך שומרי הגן לא איפשרו לו.
אמר להם אלכסנדר" :אם אתם לא נותנים לי להיכנס לפחות תוציאו לי משהו אחד מגן עדן" .הסכימו השומרים והוציאו לו גלגל עין של
אדם .לקח אלכסנדר את העין ורצה לבדוק מהו שוויה .הוא לקח את כל כספו וזהבו ושם בצד אחד של המאזניים ואת גלגל העין הניח
בצד השני .העין הכריעה את כל זהבו וכספו .הדבר היה תמוה בעיניו ,לכן הלך אל החכמים ושאל" :כיצד יתכן שגלגל העין שוקל יותר מכל
כספי וזהבי?" השיבו לו חכמים" :גלגל העין הוא של אדם שאף פעם לא שבע ,אם תתן עפר על העין תראה איך כספך יכריע את העין".
לקח אלכסנדר מוקדון מעט עפר וכיסה את העין והמאזניים נטו לצד כספו וזהבו( ...תמיד לב' ):אחד האיברים הלא שבעים הוא העין ,עינו
של האדם רואה וחומדת כל הנקרה בדרכה ,זאת משום שאין האדם שמח בחלקו .לו היה האדם שמח במה שיש לו היה יכול לנוח מעט
אב ַ ּ
ש ּב ַעְנ ָה" (משלי כז' ,כ')
ת ְׂ
אדָם לֹא ִ
ה ָ
ש ּב ַעְנ ָה וְעֵינ ֵי ָ
ת ְׂ
דוֹן לֹא ִ
שׁאוֹל ו ַ ֲ
מהמרדף להשיג יותר ממה שיש לו ...אמר שלמה המלך בחכמתוְ " :
פירש המלבי"ם" :עיניי האדם ותאוותיו לא ישבעו לעולם ,כי כל אשר ישיג מחמדת הזמן יוסיף לבקש "...הוסיף רש"י'" :שאול ואבדון לא
תשבענה'  -מלקבל את הרשעים לתוכם כשם שעיניי אדם רשע לא תשבענה מלשוט אחר יצר הרע מלמלאות תאותו "...כשם שהשאול -
הגיהנום ,לא ישבע לעולם מלהכיל את הרשעים שיבואו אליו כך עינו של האדם לא תשבע לעולם .זהו הטבע הקיים בעולם .אולם יהודי
המאמין שמה שנקצב לו הוא הכי ראוי לו ,מה שנגזר עליו לקבל היא הגזירה הכי משתלמת לו ,יוכל לשבוע וליהנות ממה שיש לו ולא
ירדוף כל ימיו אחר מה שחסר לו ,כי בעצם ...שום דבר כלל אינו חסר לו .הבית ,המשפחה ,העבודה ,המשכורת ...כל דבר שיש לך בעולם
הזה מותאם ו"תפור" לך אישית בדיוק לפי המידה שלך ,לא פחות ולא יותר ,אל תחפש את מה שאין לך ,אל תחשוב אילו היה לי כך וכך
הייתי מאושר ,היו לי חיים טובים יותר ,ממש לא! בורא עולם נתן לכל אחד את "הבגד" המתאים רק לו ,אם תלבש את "הבגד" של חברך
הוא לעולם לא יתאים למידה שלך .תשמח בחלקך ,אם חלילה הוא יחסר לך רק אז תבין כמה היה לך .במקום לרדוף אחרי מה שאין לך
תשמח ותהנה ממה שיש לך ,כי יש לך בדיוק את הנצרך לך...אתה רואה ,אתה שומע ,אתה אוכל ,אתה נושם ...אין עשיר ממך...
רונן קרתא

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע ,בריאות
איתנה ,פרנסה בשפע ,מזל והצלחה
לפרטים בקו הישועות 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...
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