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מטעמים לשולחן
מן הכבשים ומן העזים תקחו )יב, ה( פשוטו של מקרא  עוסק בקרבן פסח שיכול להלקח הן 
מן הכבשים והן מן העזים, אולם נתן ללמוד ממנו גם הכונה מעשית לעבודתו הרוחנית של האדם 
בעולמו, הקוראת לכל אחד ואחד מאתנו להשתמש גם בכוחות ה‘כבש‘ שבו גם בכוחות ה‘עז‘. 
מהי כוונת הדברים? הגמרא מספרת שרבי זירא פגש ברב יהודה, והבחין כי הוא שרוי בחדוה, 
וכל מה שישאל אותו יענה לו. פנה אליו, אפוא, ושאל: )שבת עז ע“ב( : ”מאי טעמא עזי מסגן 
ברישא והדר אמרי?“ אמר ליה: ”כבריתו של עולם דברישא חשוכא והדר נהורא“, כלומר, רבי 
זירא שאל: מפני מה הולכות העזים בראש העדר ואחריהן מהלכות הכבשים? השיב לו רב יהודה: 
משום שכך היה בבריאת העולם קדם שרר בעולם כלו חשך, ורק לאחר מכן נברא האור, והלא 
סתם עזים שחורות הן ואלו כבשים צבען לבן, לכן העזים השחורות קודמות לכבשים הלבנות. 
מבאר החיד“א ששיחה זו אומרת דרשני, וכוונת הגמרא ליצר הטוב וליצר הרע ששוכבים בלבו 
של האדם ומנסים למשך אותו, זה לצד זה וזה לצד זה. והנה, בעוד היצר הרע מגיע לאדם כבר 
בשעת לידתו, היצר הטוב מגיע רק מגיל בר מצוה. על כך הקשה רבי זירא ושאל: ”מאי טעמא 
עזי מסגן ברישא והדר אמרי?“ דהינו: מפני מה היצר הרע וכוחתיו, הנקראים ‘עזי‘, משום שהם 
‘אמרי‘, משום שהוא מדבר עם האדם  קשים וחזקים, קודמים אצל האדם ליצר הטוב, הנקרא 
במענה רך ובלשון רכה? השיב לו יהודה: ”כבריתו של עולם, אשר תחלה קדם בו החשך, המשול 
ליצר הרע, ורק לאחר מכן הגיע האור, הלא הוא היצר הטוב“. והנה, בשעה שאנו מתבוננים בפסוק 
זה, אנו מבחינים כי התורה מצוה על האדם: ”מן הכבשים ומן העזים תקחו“, לאור הדברים הללו 
מובן מדוע יש לקחת מן הכבשים, המשולים ליצר הטוב, ולעבד את הבורא, אולם קשה מפני מה 
הוסיפה התורה וכתבה ”ומן העזים תקחו“, וכי מה מקום לו ליצר הרע בעבודת ה‘ יתברך? ננסה 
להסביר זאת באמצעות משלו של ה“בן איש חי“: באחד הימים פגש היצר הטוב את היצר הרע, 
ונוכח לראות כי הוא עצוב. התענין לסיבת העצבות, והיצר הרע השיב לו: ”יש אנשים שאינני יכול 
להם, ורק אתה, היצר הטוב, הנך המיוחד שמסוגל לעזר לי...“. ”איך?“, שאל היצר הטוב. ”פשוט 
מאד“ התעודד מעט היצר הרע .,הנה מבט נא אל הצדיק ההוא, היושב בפינה ולומד כל היום ללא 
הפסק. לי אין אתו שיג ושיח, ובכל שאני משכנע אותו לצאת קצת לבלויים, אני מכלה את דברי 
לריק... אם אתה באמת מעונין לעזר לי, גש אליו ונסה לשכנע אותו לעשות משהו...“. ”הצעה 
מענינת“ גחך היצר הטוב ”וכי מדוע אשתף אתך פעלה?“. ”זה יהיה נסיון עבורו לבחון עד כמה 
צדיק הוא...“, השיב היצר הרע, והיצר טוב החליט לנסות. הוא הפעיל את כל כח השכנוע שלו, 
ולבסוף קם הצדיק ממקומו, סגר את ספריו ויצא למועדון. כעבור יומים, שוב פוגש ביצר הטוב 
ביצר הרע, והנה, גם הפעם פניו רעים, והוא עצוב, לא פחות מן הפעם הקודמת בה הם נפגשו, 
היצר  לפניו  בוכה  תשאל“  ”אל  באכפתיות.  מתענין  הוא  הפעם?“  קרה  ”מה  יותר.  אפלו  ואולי 
הרע ”הייתי משוכנע שאותו צדיק ישוב לביתו ויתחיל לבכות על שהתפתה ללכת למועדון, ואכן, 
בתחלה נראה היה שהוא באמת שבור ורצוץ. הוא בכה ואמר לאשתו: ”היה לי כלי של זהב מזוקק, 
וכעת ראיתי כי שליש ממנו הוא פסולת“. התפלאה האשה ואמרה: ”על איזה כלי זהב אתה שח? 
היכן בדקת אותו? וכי לא היית הלילה במועדון?“ באר האיש: ”סבור הייתי כי לבי מזוקק כזהב 
אמתי, וכל מה שאני עושה למען הקב“ה אני עושה, אך הלילה ראיתי עד כמה רחוק לבי, ועד 
כמה שליש ממנו הוא פסלת...“. ”הא כיצד?“, המשיכה להתענין. השיב לה בעלה: ”ראיתי הלילה 
כיצד עומדים במועדון אנשים ורוקדים... הזיעה נגרה שם כמים, אולם הם המשיכו לרקוד ללא 
עובד את  יותר טוב ממה שאני  היצר הרע שלהם, הרבה  עובדים את  כי הם  הפסקה... הבנתי, 
בוראי... הם משקיעים את כל כוחותיהם, ואינם חסים על עצמם בכלל, ואלו אני מעט אי נוחות, 
קצת זעה ומאמץ, וכבר אינני מצליח להיות מרוכז... משום שלבי אינו מזוקק כמו שחשבתי. ועוד 
ראיתי שם אנשים חלושים יושבים ומשחקים קלפים במשך שלש או ארבע שעות ללא הפסקה, 
את  עובד  אני  אין  כלומר,  להתפוצץ...  מחשב  ראשי  למוד  שעות  ארבע  אחרי  לעומתם,  ואני, 
הקב“ה כמו שהם עובדים את היצר הרע!“. ”חשבתי שהצלחתי“ מסים היצר לשפך את לבו לפני 
היצר הטוב ”והנה בסוף, מכל מה שראה ושמע, הוא עוד מתחזק ולומד מוסר...“. זהו שאומרת 
התורה ”מן הכבשים ומן העזים תקחו“ מבאר ה“בן איש חי“ לעבודת ה‘ צריך האדם לקחת גם מן 
היצר הרע, עליו להתבונן בנאמנותם של בני האדם בעולם לעבודת השקר ולעמל העולם, לקחת 

מכך מוסר וללמוד כיצד לעבוד את הקב“ה!                          
                                                                                                                                      ומתוק האור                            

א. משקים שזבו מאליהם בשבת מן הענבים, 
אסור  לאכילה,  עומדים  הענבים  היו  אפילו 
לשתות מן המשקים האלה עד למוצאי שבת, 
דין  אליהם  ויש  בידים.  יסחוט  שמא  גזירה 
מן  מאליהם  היוצאים  משקים  אבל  מוקצה. 
התותים והרמונים, או מפרי הדר, שאין איסור 
אם  מדרבנן,  רק  אלא  התורה,  מן  לסוחטם 
משקים  לאכילה,  עומדים  היו  הללו  הפירות 
היו  אם  אבל  בשבת,  מותרים  מהם  היוצאים 
עומדים למשקים, גם היוצאים מהם מאליהם 

אסורים לשתות מהם עד מוצאי שבת.
לרוחבה,  אשכולית  בסכין  לחתוך  מותר  ב. 
בזה  לחוש  ואין  כפית,  ידי  על  ממנה  ולאכול 

לאיסור סחיטה, ובלבד שלא יתכוין לסחוט.
ג. פירות וירקות הכובשים בחומץ או במי מלח, 
אסור לסחוט אותם מן המשקה הבלוע בהם 
לצורך מימיהם. אבל אם סוחטם לצורך גופם 
לתקנם על ידי כך לאכילה מותר. וכן אטריות 
השומן  לסחוט  מותר  בשמן,  המבושלים 
ראויים  שיהיו  לתקנם  כדי  בתוכם  המובלע 
מותר  אלה  כל  מקום  ומכל  לאכילה.  יותר 
לסוחטם אפילו לצורך מימיהם על גבי אוכל, 
כדי לתקנו. ודג הכבוש בחומץ שרוצה לסחוט 
כדין  דינו  בתוכו  המובלע  החומץ  מן  אותו 
הירקות הכבושים. )ש“ע סעיף ז-ח(. ולימונים 
כבושים במי מלח, אפילו לדעת מרן שמותר 
לצורך  אותם  לסחוט  אסור  לימונים,  לסחוט 
סק“ד.  רבה  אליה  סק“ח.  )מג“א  מימיהם. 
גדולות אלישע ס“ק כד. משנה ברורה ס“ק כב(.                                                                                                                                             
                                                    חזון עובדיה  
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יד  ולאחיה, ופתאום אני מרגיש שהלב שלי מתמסמס. הרמתי את 
דין כמעט  כל הכוסות התהפכו, העורך  וחבטתי על השולחן,  ימיני, 
והכרישונים  המשקפיים  נפלו  לאצה  שלו,  מתנדנד  מהכסא  נפל 
והסרדין הזדקפו בבהלה. השקט מסביב היה כמו אחרי רעידת אדמה, 
עליהם.  צעקתי  עליכם?"  עובר  "מה  שוסטר.  בסולם  כמה  יודע  לא 
ילדים  שלושה  לדירה,  מדירה  עוברת  אלמנה  אישה  פה  "יושבת 
קטנים, בקושי מתפרנסת, מדברים אליכם, ואתם רצים כמו סוסי ים, 
בלי לב, בלי מצפון, יאללה תעצרו. למה אם מישהו מעלה ת'מחיר יש 
לו עסק עם צ'ינו, ויותר מזה, עכשיו אדון עורך דין, אנחנו מחזירים 
מהפרוטוקול.  הזו  ההצגה  כל  את  ותמחק  ל-610.000  המחיר  את 
ותחזרו הביתה".  כולם  קומו  והיידה  הדירה,  הזו תרכוש את  הגברת 
ת'שומע אדון לוי, כל הדגים התייבשו ממני, עשו אחורה פנה ונעלמו. 
גם העורך דין יצא גדול וקרע את הפרוטוקול. "תודה אדון, תודה לך", 
אמרה לעברי האישה, אבל אני כבר לא הייתי שם. הגעתי הביתה, 
והבן שלי שוקי, חוזר בתשובה טרי שהתחתן לא מזמן. סיפרתי לו 
עם  כריש  אתה  "אבא,  לי:  ואמר  במצח  אותי  נישק  הוא  קרה,  מה 
שנים,  עשר  לפני  קרה  זה  כל  יופי,  מרוויחים".  רק  מוויתור  נשמה, 
מאז התהפך עלי הגלגל, וצ'ינו הכריש עשה כמה עיסקאות גרועות, 
קיבל גם עקיצה קטנה והכסף והרכוש שקעו במצולות ים. הנושים 
רדפו אותי ונאלצתי למכור את הדירות שהיו ברשותי, וגם את הדירה 
של הבן שלי שחזר בתשובה והיה מטופל בשני תינוקות. "לא נורא 
אבא, אני לא מתלונן, אשלם שכירות העיקר שתצא מהצרות", הוא 
ליפול  לוי,  אדון  תראה  שמאמינים.  אדם  בני  זה  ככה  אותי,  ניחם 
ממגדל גבוה זה נורא כואב, במיוחד שבשוק נחשבתי לכריש, והנה 
עכשיו אני אפילו לא סרדין קצוץ ראש בקופסת שימורים עם שמן 
והמכות  שהסטירות  אנשים  שיש  לוי,  מיסטר  יודע  כמוך  מי  מנוע. 
העולם  כל  על  ולכעוס  לדיכאון  להיכנס  ובמקום  אותם,  מעוררים 
בבית  היום  שעות  רוב  לגור  עברתי  שלי,  סבא  כמו  להיות  החלטתי 
הסדרי  עיקול,  צווי  משפט,  בתי  ושם  פה  תהלים,  מתפלל,  הכנסת, 
תשלומים, בקיצור, בית הכנסת ממתיק לי – איכשהו – את הגיהנום 
המשפטי והחובות. נו, וכשיש צרות, הן מגיעות בצרורות. הבן שלי, 
שוקי שחזר בתשובה, מודיע לי ערב אחד – לפני שנתיים – שאשתו 
לכל  הלכנו  תינוק,  כמו  בכיתי  משהו...  אצלה  מצאו  קשה...  חולה 
הצדיקים שחיים וגם לצדיקים שלא חיים, התפללנו, תרמנו מה שיש, 
לבורא  הזכה  נשמתה  את  השיבה  שלו  הצדיקה  אומרים,  איך  אבל 
כי  כלי,  לשבר  הפכתי  יתומים.  שלושה  עם  אותו  והשאירה  עולם 
הכיסים ריקים... ומה אני יכול לעזור לו... אתה מבין, בכינו אחד על 
כתפי השני, ולחשתי לו באוזן "שוקי, אתה הצדיק בין שנינו, ואתה 
לימדת אותי שהכל לטובה... קשה לי להבין, אבל ככה אמרת", שוקי 
בכה ואמר לי "אבא, אני מאמין בזה, אבל עכשיו נורא נורא קשה לי 
להרגיש את זה". אנחנו לפני סוף הסיפור אדון סופר. בשבוע שעבר 
התקשר אלי שוקי להודיע לי "אבא, אתה מוזמן היום בערב לארוסין 
שלי", ונתן לי כתובת. שמחתי נורא, היידה שיפתח דף חדש, ושיהיה 
במזל. הגעתי עם אוטובוס לשכונה, עליתי קומה שניה דפקתי בדלת. 
מי עומד מולי פותח ת'דלת? לא תאמין, אלברטו המלצר מדרום תל-

אביב. "מה אתה עושה כאן אלברטו?" אני שואל אותו, וההוא כמו 
יהודי עונה לי "ומה אתה עושה כאן צ'ינו הכריש?" אז אני מסביר לו 
"באתי לארוסין של הבן שלי, שוקי" ואלברטו מחייך ואומר "נהדר, גם 
אני באתי לארוסין של שושי האחות שלי". בקיצור אני נכנס פנימה, 
צדיקים,  של  תמונות  עציצים,  המון  עם  מטופחת,  מתוקה.  דירה 
לפני  עוד  יתחתנו  ואיציק  שושי  נסכם.  בוא  אז  אקווריום.  וכמובן 
ויגורו ת'יודע איפה? בדירה ההיא שויתרנו עליה... כשחזרתי  פסח, 
בלילה הביתה הסתכלתי מהמרפסת על העיר והאורות שלה, הרמתי 
ת'ראש לשמים ואמרתי לקב"ה "ריבונו של עולם, היה כדאי להפסיד 
העיקר  ראש,  בלי  לסרדין  מכריש,  להפוך  שבעולם,  הכסף  כל  את 
ללמוד פרק בחיים, שמי שמוותר, עושה את זה בעיקר בשביל עצמו. 

לא ככה?". ועוד איך ככה.
                                                        באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו        

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

סיפור השבוע
שבוע טוב לך ר' לוי. קוראים לי "הכריש". מה אתה פותח עלי שתי 
עיניים רמזור צהוב מהבהב? כריש כריש, זה השם שלי, ותכף תקבל 
גוטע של הסבר, למה כי אצל צי'נו הכריש, אין בנאדם שיוצא עם 
 10 לפני  נגיד  ככה,  מדבר.  שאני  מה  לפניך  תרשום  אז  שאלות. 
שנים, לא הייתי בדיוק דתי, מה זה לא בדיוק דתי? אתה יודע אצל 
בבוידעם סבא אחד  יש  לכולם  דתי",  "לא  כזה  דבר  אין  הספרדים 
או שניים שהיו רב גדול או שוחט מוסמך או כותב תפילין, משהו 
כזה. אין ספרדי שלא זוכר סבתא שמדליקה נרות שבת וסוגרת את 
העיניים ומתפללת כשהיא מחזיקה את המזוזה ביד ימין. אבל אני 
לא  איך שאומרים,  בלב,  רק  דתי  הייתי  עליך...  לא מתכוון לשקר 
בדיוק שומר על כל המצוות, והקוראים שלך לא צריכים יותר מדי 
פרטים בנושא כי הם מן העיתון החרדי ההוא, שכולם שם צדיקים 
עם ציציות ולומדים גמרא, לא ככה? אצלנו בקליקה של הטורפים, 
נתנו לי את הכינוי "הכריש", כי  לצ'ינו יש חוש ריח להריח עיסקת 
עם  עניינים  לגלגל  מזומנים,  עם  לבוא  קילומטר,  ממיליון  נדל"ן 
בזול  לקנות  או האפוטרופוס של המדינה,  הלקוח,  דין של  העורך 
למכור ביוקר, ולעשות כמויות של כסף נזיל נוסף. יופי, הבנת, אני 
סוחר נדל"ן ותיק, עם אוזניים ראדאר, עיניים טלסקופ, שמריח דם 
כמו כריש בים, אבל מה, לפעמים יש עיסקאות שאני לא בא לבד, 
נניח  מדובר  כרישונים.  שלושה  שניים  עוד  שורצים  מסביבי  אלא 
את  מפרסמים  למכירה,  מעמידה  שהמדינה  "עמידר",  של  בדירה 
אבל  האלקטרונית,  בתקשורת  או  קטנים,  עיתונונים  מיני  בכל  זה 
שצריך,  כמו  בנקאי  צ'ק  שולף  הזדמנות,  מריח  מפספס,  לא  צ'ינו 
ואוחז ביד תיק ג'ימס בונד מלא מזומן. שתבין אדון לוי, כמו שאני 
 20.000-30.000 קופון  גוזר  מוכר,  אני  מיד  חנות,  או  דירה  קונה 
בשוק  הסוחרים  כל  את  מביס  אני  כלל  בדרך  הלאה.  וממשיך   ,₪
הם  כלל,  בדרך  המכרז,  של  במשרד  אותי  רואים  וכשהם  שלי, 
מתקפלים וחוזרים בשקט בשקט למשרד שלהם. הם מכירים את 
יש  ושתבין, אם כבר  הקוד: כשצ'ינו בסביבה אתם מעבר לאופק. 
שמנהלים איתי קרב על המחיר, אני מחכה להם בפינה, מקפיץ להם 
את המחיר, בדיוק בנקודה שממנה מפסידים בעסק, ובורח בשנייה 
האחרונה ומשאיר אותם עם הפסדים. לא יפה? נכון, אבל אלו כללי 
המשחק. לפני עשר שנים, הגעתי למשרד עורך הדין שייצג דירה 
לי  עשו  נכנסתי,  הארץ.  במרכז  ענייה  בשכונה  פלוס  בינוני  בגודל 
כבוד, כי מכירים אותי. בלובי של המשרד ישבו עוד שני כרישונים, 
אותי,  מכירים  והם  כולם,  את  מכיר  אני  אצה.  ועוד  אחד,  סרדין 
קרצתי להם בעין שיזהרו, אבל משום מה הם שידרו לי רוח קרב, 
עד  הדירה  על  וילחמו  לשמים,  מחירים  להרים  הולכים  הם  כאילו 
הנשימה האחרונה. אולי לא הבנת, אבל לדירה יש מחיר התחלתי, 
ומשם עושים תחרות. כל אחד מגביה מינימום 5000 ₪. התיישבנו 
במשרד עורך הדין, הגישו קפה ועוגיות, ואז נכנסה למשרד אישה 
דתיה אחת, צנועה, עם פנים עצובות. עורך הדין הודיע לנו שגם היא 
אותו  אני מכיר  לו אלברטו,  קוראים  לידה עמד אח שלה,  במכרז. 
קצת, כי הוא מלצר ותיק במסעדה לא רעה בכלל, בדרום תל אביב. 
עורך הדין התחיל במכרז. "מחיר התחלתי 600.000 ₪ מי מוסיף?" 
כרישון אחד אמר 610.000 ₪, השני הוסיף עוד 5.000 גם אלברטו 
והאצה תפשו אומץ, והמחיר קפץ ל 640.000, ואני עוד לא הוצאתי 
"תראו  ואמר:  לסבב  נכנס  המלצר  אלברטו  פתאום,  מהפה.  מילה 
חבר'ה, האישה הזו היא אחותי, אלמנה עם שלושה ילדים קטנים, 
בקושי שורדת, תעשו לנו טובה, תרדו מהעץ, יותר מ- 600.000 ₪ 
והלוואות  גדולה  משכנתא  אחרי  זה  וגם  לשלם,  מסוגלת  לא  היא 
לדירה  מדירה  עוברת  גדולה,  מסכנה  היא  מהמשפחה.  נוספות 
בשכירות, גיהנום". ההיא, אדון לוי, יושבת בצד, מכסה את הפנים 
עם הידיים, ואני מבין שהיא בוכה אבל לא יודע להחליט אם עובדים 
עלי או לא. אצל סוחרים קשוחים, פוזות כאלה לא עושות רושם. 
הכרישון מימיני לא ממצמץ, ומעלה ל- 650.000 ₪, והסרדין עשה 
שריר נוסף והוסיף עוד 5.000 פתאום המלצר צורח "מה קרה לכם? 
אין התחשבות?" אבל  בעולם?  הכל כסף  מה,  הלב שלכם?  איפה 
הכרישונים עם עורך הדין לא שמים לב, המחיר קופץ ל- 670.000. 
כשיגיע ל- 700.000 זה יימכר, למה? - זה המחיר הריאלי של הנכס, 
למסכנה  עין  לכרישונים,  עין  מעביר  שותק,  צ'ינו  יותר.  לא  גרוש 
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עם  תאונה  עשה  הבן  סוכות,  המועד  בחול 
האופנוע, הוא ריסק עצם ברגל, מיד כשזה נודע 
לי התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי לו ”פדיון 
לשיקום  נשלח  הוא  דשמיא,  ובסיעתא  נפש“ 
והרגל הבריאה, וחזר לעצמו. ברוך השם. שזכוי 

הרבים יעמוד לזכותו. תודה להשם!
                                                            בעילום שם

יקר,  אברך  הוא  אותו,  ישמור  השם  בעלי 
השוקד על תלמודו. לאחרונה הטרידו אותו 
מחשבות על פרנסה, ולא היה לו ישוב הדעת. 
לנו מהכל.  יותר חשובה  כי התורה  נלחצנו, 
בשלום  לבעיות  אותנו  גרר  גם  הזה  המצב 
להתקשר  החלטנו  אז  הרב.  לצערינו  בית 
נפש“  ”פדיון  ולעשות  ינון“  ל“חסדי 
והתפללנו שהכל יסתדר בעזרת השם. אני 
בכל   השם,  שברוך  לבשר  כעת  מתקשרת 
על  ומסתדרים  הסתדרו  הדברים  הענינים 
הצד הטוב ביותר.  תודה לבורא עולם. ולכם 
על שהייתם שליחים נאמנים. תזכו למצוות!
                                                     ש.נ. ירושלים

החתונה  ולאחר  טובה,  ובשעה  טוב  במזל  התחתן  שלי  הבן 
חלה בשפעת, ההתרגשות, הקור... עברו כמה ימים ואני רואה 
שהוא לא יוצא מזה, היה חלוש, עם חם, כל כולו צמרמורות. 
וגם  פשוט.  לא  זה  ברכות,  לשבע  לצאת  צריך  הוא  לילה  כל 
ינון”  ל”חסדי  התקשרתי  כזה.  מצב  נעים  לא  בטח  זה  לכלה 
שיעשו לו “פדיון נפש” דחוף! ואכן עשו לו ומיד אחרי הפדיון, 
וחזר  טוב,  יותר  הרגיש  למחרת,  ממש  מזה.  יצא  פשוט  הוא 
לכוחותיו ברוך השם. “ אני עושה שיקול כזה שבמקום לבזבז 
את הזמן אצל רופאים, עד שנקבע, ועד שנלך, ואחרי זה לקחת 
תרופות ועד שזה ישפיע... וואווו.. אני קודם כל מזמינה “פדיון 
מזה,  טוב  יותר  מה  לצדקה,  הולך  הכסף  ינון”  ב”חסדי  נפש” 
השם רואה שאני עוזרת לו עם העניים שלו, אז הוא עוזר לי 

עם העניים שלי...” 
                                                                              בעילום שם

לא  ברפואה,  קלים  לא  מבחנים  שני  לי  היו 
פשוטים,  לא  מבחנים  שזה  להוסיף  צריך 
מבחן  כל  לפני  השקעה,  של  שנים  ולאחר 
וברוך  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עשיתי 
אותם  עברתי  דשמיא  בסיעתא  השם, 
לעבוד  להתחיל  אוכל  ומעכשיו  בהצלחה. 

כרופאה.  תודה לבורא עולם!
                                                    בעילום שם.

הלכנו  עבר  לא  כשזה  בטן,  כאבי  ימים  שלושה  היו  שלי  לבן 
דחוף... למיון,  מיד  אותו  ושלחה  אותו  בדקה  היא  לרופאה, 

היינו שם שמונה שעות מורטות עצבים...מתישהו במשך היום 
התקשרתי ל”חסדי ינון” שיעשו לו "פדיון נפש" דחוף...ואכן 
היה תקין.  והכל  כל הבדיקות,  לו את  בנתיים עשו  מיד.  עשו 
ישתבח שמו לעד. ואחרי זה שחררו אותו הביתה. אין מילים 

להודות להשם... 
                                                                                      בעילום שם

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה, ברכה והצלחה



החיזוק השבועי
הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו

פטירת רבי ינון חורי זצוק"ל

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” \\

הרב ינון חורי זצ"ל נמלט על נפשו כשהיה חש שרוצים לכבדו, 
היה מדיר את רגליו מבתי כנסת בהם היה מוכר, וזאת רק כדי 
הברכות  בכוח  הכירו  רבים  אנשים  לכבוד.  חלילה  יזכה  שלא 
שלו וביקשו את ברכתו. כשראה כך הרב עמד לו ספק - "האם 
רשאי אני לברך את הציבור? והרי, אדם פשוט אני, ואם אברך, 
הדבר יחשב לי כגניבת דעת". ניגש הרב לביתו של הרב הגאון 
רבי שמואל וואזנר. כשפתח בנו של הרב את הדלת אורו עיניו, 
על הסף ניצב הרב ינון חורי ובפיו בקשה: "רוצה אני לראות את 
של  בנו  מפי  נעתקו  המלים  שאלה".  אותו  ולשאול  הרב  כבוד 
הרב וואזנר, בביתו היו רגילים לשמוע על גודל מעלתו של רבי 
ינון, על צדקותיו ומידותיו הנעלות, על חשיבות הברכה היוצאת 
שאלו  ביתו.  סף  על  ינון  רבי  עומד  עכשיו  והנה,  הקדוש,  מפיו 
בנו של הרב: "כבוד הרב, מה שאלתך?"   השיב הרב: "אנשים 
האם  לברך,  אני  ראוי  אם  יודע  אני  ואין  ברכה  ממני  מבקשים 
הדבר יחשב כגנבת דעת?". השיב לו בנו של הרב וואזנר: "ודאי 
שאתן לך לראות את פני אבי, אולם לפני כן בקשה לי אליך... 
חורי:  הרב  שאלו  אבי".  פני  את  לראות  שתיכנס  לפני  ברכני 
אותך  שכשאראה  לי  אמר  אבי  "מור  בברכתי?"  תחפוץ  "ולמה 
אבקש את ברכתך" השיב הצעיר. "תודה שענית לי על שאלתי, 
ועכשיו אברכך..."  אמר הרב וברכו... ככל שהרב ינון חורי ברח 
מהכבוד, הכבוד לא הניח לו, ומאדם פשוט ונסתר התגלה כאחד 
מגדולי הדור. אחד המניעים שלנו בעשיה כלשהי הוא הכבוד, 
וטפיחה על השכם? שאם לא  נקבל? כמה הערכה  כבוד  כמה 
לעיתים  אותו  מותירה  האדם  גאוות  נעשה...  ולא  יתכן  נקבל 
ללא עשיה, ללא חברה, ללא משפחה... עם גאווה קשה לעשות, 
הכלים  אל  נחבאים  להיות  במקום  ולהשתנות.  ביקורת  לקבל 
וקוץ  "אליה  אך  בולטים,  להיות  הכלים,  על  להיות  אנו  רוצים 
בה", ההבלטה שלנו תבוא לרעתינו, הברכה דווקא שרויה בדבר 
הסמוי מן העין, הגדולה מגיעה לאדם הנחבא אל הכלים כשאול 
המלך. אמר רבי מנחם מנדל מקוצק: "גאווה היא מום, בעל גאווה 
- אף כשמשפילים אותו מן השמים עד דכא - נשאר בגאוותו..." 
משם  והצניעות,  הענווה  בדגל  נדגלן  גאווה  עם  לדגלן  במקום 

תבוא אלינו הברכה, ברכה מתמשכת ולא ריגעית...
                                                                                         רונן קרתא                                                                                                                        

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

בסיעתא דשמיא יצא לאור ספר 

חובות הלבבות
שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

בשפה עכשוית וקולחת, מותאם לקורא בן זמננו.

ממרחק של 1000 שנה כתביו של רבינו בחיי

אקטואלים מאי פעם, למתמודדים עם 

נסיונות השפע והחומריות של דורנו.


