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מטעמים לשולחן
כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה‘ אלקיך בידך ושבית שביו )כא,י(

מדי יום ביומו, עשרים וארבע שעות ביממה, מתחולל בנפשו של האדם מאבק אימתני חסר 
פשרות, מול אויב, מלך זקן וכסיל, שאינו בוחל בשום דרך ובשום אמצעי, על מנת לגרום לו 
לפול ולהכשל. ותמוה, מדוע מכונה היצר הרע ”כסיל“, בעוד חכמים גדולים שומעים לקולו 
ועושים כדברו? ה“חפץ חיים“ מסביר שכפי שחשמלאי אינו אלא מתעסק בחשמל, כל מכונה 
יום ביומו הופך הוא  היצר הרע מלך זקן וכסיל, הואיל והוא מתעסק עם כסילים. שכן מדי 
את מרבית אנשי תבל לכסילים. לפיכך אף הוא בשם ”כסיל“ יכונה. ה“חתם סופר“ מבאר 
הנו  היצר  ויצרו.  האדם  מלחמת  יומין-  עתיקת  מלחמה  באותה  עוסקים  הללו  שהפסוקים 
”כי תצא למלחמה“ מולו, דע לך, כי אלמלא הקב“ה עוזר  ותיק, ואתה האדם  סוס מלחמות 
לך במלחמה נגדו, אין אתה מסוגל לנצח אותו-“ונתנו ה‘ אלקיך בידך“. הדרך היעילה ביותר 
ולנקוט באותן שיטות.  ”ושבית שביו“, לשים לב חדרך שבה הוא עובד,  נגדו היא  להתמודד 
היצר הרע לעולם אינו בא לאדם ואומר לו: מספיק עם שבת...מספיק עם תפילין...לך עבד 
עבודה זרה! הלא איש לא ישמע להצעות נוראות כאלו! הוא בא אליו לאט, לאט, כובש צעד 
אחרי צעד, במתינות, באורך רוח, בסבלנות אין קץ... עובד הוא בשיטת ה“כלב בשערי רומי“. 
ברומי עומד הכלב סמוך למאפיה. בעל המאפיה החושד בכונותיו הזדוניות בקשר ללחמניות 
הטריות שזה עתה יצאו מן התנור ומדיפות ריח שלא נתן לעמוד בפניו, מניף כנגדו את המקל 
ומסלק אותו משם. הכלב מבין את האיום, רובץ תחתיו ועושה את עצמו ישן. בעל המאפיה, 
ששמח לראות את הכלב מנמנם מעט, מחליט לנצל את ההזדמנות למנוחה קלה גם לו. ברגע 
בו מבחין הכלב שהאופה נרדם, הוא מזנק ממקומו והופך את כל השולחן הלחמים. במהומה 
שנוצרה תופס הוא לחמניה אחת, ובורח איתה במהירות. ואילו האופה, אשר בקושי רב הצליח 
להשיב את הסדר על כנו, מבחין בלחמניה החסרה, ובאנחת הקלה ממלמל לעצמו:“רק אחת 
חסרה? ואני כבר חשבתי שהוא בא לקחת לי את כל החנות...“כמותו פועל היצר הרע- הוא 
מחולל בנפשו של האדם מהומה אדירה, ולבסוף מסתפק בהנהגה אחת קטנה שאותו אדם 
אמץ לעצמו, לדוגמא: אם עד היום היה רגיל להגיע לבית הכנסת חמש דקות לפני התחלת 
התפילה, מהיום מתרגל הוא להגיע בקביעות ב“מזמור לתודה“, זהו צעד כמעט בלתי מורגש, 
ביחס למה שיכול היה היצר הרע לעשות לו-אולם זה כל מה שרצה היצר! אלא שיש להזהר, 
היום-רצה כך, אבל בעוד חודש הוא ימשיך לשלב הבא: להגיע ב“אז ישיר“ במקום ב“מזמור 
לתודה“...כך, פסיעה אחר פסיעה וצעד אחר צעד, כמו שאמרו חז“ל )שבת קה ע“ב(: ”היום 
אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו :‘לך עבוד עבודה זרה‘, והולך ועובד“. 
אף אתה-אומר ה“חתם סופר“ צא ולמד ממנו, לך לך צעד אחר צעד, התקדם בפסיעה קלה 
נוספת  עצה  הלאה.  להמשיך  שתוכל  כדי  לצעוד,  המשך  שהתבסס,  לאחר  רק  ה‘.  בעבודת 
למלחמת היצר יעץ רבי נפתלי מרופשיץ לחסידיו, אשר שאלו אותו כיצד יוכלו להתגבר על 
היצר, אשר כל הזמן רודף אחריהם? אל תפחדו- אמר להם רבי נפתלי-דעו, שאם אתם לא 
תרדפו אחריו, הוא לא ירדוף אחריכם...שכן, פעמים כה רבות, האדם בעצמו נמשך אל הרע 

ומכניס את עצמו לנסיון, ואז לא פלא הוא, שהוא נופל שדוד במלחמה הגדולה.
וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת )כא,יא(

נפלא, אשר  אומן  הוא  הרע  יהודה“, שהיצר  ”מטה  כותב בספר  זצ“ל  יהודה לאזארוב  רבי 
בכוחו ליפות ולפאר את העברה בכל מני פאר והדר, ואפילו את הדבר הנתעב ונאלח ביותר 
מושך  עיניו,  מגלגל  עליהן  מי שומע  בזויות, שכל  עברות  ישנן  לא פעם  ומיפה.  הוא מטהר 
בכתפיו ומצקצק בלשונו, ואינו מבין איך אפשר שאדם בר דעת יעשה כן? האם יצא מדעתו? 
האם אבדה בינתו? אולם למרות זאת מצליח היצר הרע ברוב אומנותו לצבוע אפילו דברים 
בעולם.  שקימים  ביותר  הטובים  הדברים  הם  כאילו  ולהראותם,  יפים  היותר  בצבעים  אלו 
הדברים אמורים גם במקרה של אשת יפת תואר. ”אשת“ הוא מין שרץ עוף שמוכר בלשוננו 
בשם ”עטלף“. צורתו של העטלף הוא כעכבר בעל כנפים, הוא אינו יכול להביט בפני השמש, 
ומעופף אך ורק בלילות, כמו שנאמר בתהלים )נח,ט( ”נפל אשת בל חזו שמש(. באה התורה 
ובזויה כמו עטלף,  ”וראית בשביה אשת“, אף אם תראה בשביה בריה מאוסה  וכותבת כאן 
מצליח היצר הרע להראות לך אותה כ“יפת תאר“, וגורם לך להגיע למצב של ”וחשקת בה“. 

כזה הוא כוחו הנורא של היצר הרע!
                                                             ומתוק האור

בחודש  לחבירו  מכתב  שהכותב  נוהגים  א. 
טובה  ”לשנה  המכתב:  בתחלת  כותב  אלול, 

תכתבו ותחתמו“. 
התפילין  בודקים  מעשי  ואנשי  חסידים  ב. 
וקיצור  אפרים  )מטה  אלול.  בחודש  שלהם 

ש“ע(.
ג. אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מדות 
של פסוק ויעבור בדרך תפלה ובקשת רחמים, 
דבר  ואין  שבקדושה,  כדבר  שנחשב  מפני 
שבקדושה בפחות מעשרה, אבל אם בא יחיד 
לאומרם דרך קריאה בעלמא בטעמי המקרא 

רשאי.
בטעמי  מדות  י“ג  שאומר  היחיד  אף  ד. 
עד  ינקה  לא  ונקה  לסיים  צריך  אינו  המקרא 
ומותר  ונקה.  עד  לומר  די  אלא  הפסוק,  סוף 
רחמים,  כסא  על  יושב  מלך  אל  לומר  ליחיד 
שלש  ברית  לנו  ”זכור  בו  שאומר  פי  על  אף 

עשרה.
מדות  לי“ג  צבור  השליח  כשהגיע  אם  ה. 
הכנסת,  בבית  מנין  שאין  רואים  הראשונות, 
כעולם  של  רבונו  באמירת  ויתחילו  ידלגו 
שקודם הוידוי, וימשיכו הסליחות עד שיבואו 
עשרה. ואז יחזור הש“צ לומר אל מלך יושב 
הפעמים  מספר  להשלים  רחמים,  כסא  על 
בראשו.  עיניו  והחכם  שדילגם.  מדות  י“ג 
ואם אין תקוה שיגיע מנין במשך זמן אמירת 
הסליחות, אז יאמרו כל הי“ג מדות במקומם, 

עם טעמי המקרא, כמי שקורא בתורה. 
                                                חזון עובדיה
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ולידו כמה בקבוקי יין וחבילת מצות. חיוך זערורי פילח את 
שפתותיו. "מה אני עושה כאן, אבא" שאל בקול רפה.

"לשמחתי,  הפרופסור.  בלווית  לחדר  נכנס  בורגמן  שלדון 
הפסח  חג  את  ולעשות  לישראל,  לטוס  תוכלו  בלילה  היום 
שלמה,  רפואית  מחלקה  במטוס  אירגנתי  הקודש.  בארץ 
אחרי  נפגש  ידידי,  אהוד  כרם.  עין  בהדסה  לכם  ומחכים 
במטוס,  ג':  פרק  האמריקני.  השותף  סיכם  בישראל"  פסח 
תוך דמדומי וערפילי שינה, כאוב ועלוב, נכנס אהוד ההוזה 
לצריף ההוא ברחובות. ריחם המתקתק של פרחי האיזדרכת 
הסגולים דיגדג בנחיריו. הוא השעין את אופניו על גדר האבן. 
ישב עם  ושלף את הכיפה המקומטת. סבא  ידו לכיס  תחב 
סידור פתוח וניגן שיר השירים. "תודה שבאת אהוד" היפנה 
אותך  "לימדתי  הנכד.  לעבר  ראשו  את  סעדיה  מורי  סבא 
שלא יפה ולא כדאי לאחר. אני מחכה לך הרבה הרבה זמן". 
יכול  כבר  מה  "עסוק?  קצת".  עסוק  הייתי  סבא,  "סליחה 
להעסיק אותך". "עסקים, סבא עסקים". מורי סעדיה חייך. 
"ממתי ילדים עושים עסקים? ובכלל העסקים שלנו הם כאן, 
בבית הכנסת". אהוד הריח את הילת ניחוח ההל מכוס הקפה 

של סבא, וביקש להכניס לתוכה את אפו.
"תמיד אהבת להריח הל" חייך מורי סעדיה. "לא נורא, אבל 
נתחיל  בוא  לעצמנו,  לוותר  אפשר  אי  שמאחרים  אחרי  גם 
הרופא  לשלמה".  אשר  השירים  שיר  טון,  באותו  במשותף, 
הישראלי המלווה זקף את גבותיו, וחידד את אוזניו. "הוא שר 
משהו...". "ישקני מנשיקות פיהו, עת הזמיר… הגיע". אחרי 
לרחובות.  אבא  עם  ונסע  התאושש,  הוא  חודשים  שלושה 
לצריף,  נסעו  הם  סעדיה,  מורי  של  קברו  על  שעלו  אחרי 
גדר  אותה  האבן  גדר  בשכונה.  כנסת  כבית  שימש  שעדיין 
אבן. האיזדרכת הזדקנה משהו, ופרחי הסגול שלה כבר נשרו. 
הניחוח שלהם היה חסר לו... מאד. הפרוכת הוחלפה באחת 
ארגמנית, ודומה כי הרעפים דהו מעט. אהוד לחץ על המתג 
החשמלי וכסא הגלגלים שלו גלש פנימה, ונע אט אט לכיוון 
השולחן שלצידו ישב סבא. במדף הסמוך הוא הבחין בסידור 
מיושנים  דפים  משם.  והוציאו  חבושה  יד  שלח  סבא,  של 
ברשות  ומלואה  הארץ  "לד'  רשום  הכריכה  מצהיבים.על 
מורי סעדיה בן עובדיה שלום. מותר להשתמש". אהוד החל 
לדפדף. הנה שיר השירים, הניח אצבעו על הפסוקים והחל 
לנגן באותו קול ילדותי, פולח, פורח, והנה הוא שומע את סבו 
לידו מזמר, בדיוק כמו פעם. וקולותיהם מתמרים כמו חוטי 
אש עולים מעלה מעלה, עד אל מול כסא הכבוד. "יופי אהוד" 
אומר לו סבא "זה עושה נחת רוח לבורא עולם עוד מעט יגיע 
משוכלל,  מלמעלה  יבוא  והמקדש  הארץ,  את  לטהר  משיח 
ואנחנו למרות שאנחנו לא לוויים, נגיע מהר לירושלים לשיר 
עם כולם בקול גדול...". אהוד רצה לשאול את מורי סעדיה 
אם הקולות שלהם ייבלעו בשירה האדירה של כלל ישראל... 
או שאולי הם יישמעו מיוחדים ומעולים מכולם. משום מה 
היה נדמה לו שסבא לוחש באוזניו "בוודאי אהוד, כשיהודי 
שר, אפילו שישים ריבוא סביבו, הקב"ה שומע רק אותו, את 
בניגון  ונכד  סבא  כשנשיר  אנחנו  וגם  יחידו,  אהובו  את  בנו, 
המקורי שלנו, הקב"ה יניח הכל ויבוא להקשיב רק לנו.אהוד 
חייך לעצמו, ושמר על המקצב והסילסול הכל כך מוכר. "עת 
הזמיר הגיע, וקול התור נשמע בארצנו". ואם לא נעקר הצריף 
ההוא ממקומו, ברחובות, ולא הוקם במקומו מבנה ענק, אולי 
תוכלו לגלות שם, היום את "מורי" אהוד, מקבל במאור פנים, 
בכיס,  הכיפה  את  שמחביאים  אופניים,  על  מתוקים  ילדים 
איזדרכת  פירחי  של  חריף-מתוק  מניחוח  מאוד,  עד  ונהנים 

סגולים.
                                         באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: זה צלח. אחרי 10 שנים אצל "קונרי 
השכור  ביתו  בסלון   -  32 בן  רווק   – ישב  הוא  קומפני" 
רף  את  חוצה  הוא  זהו,  חשבון.  ועשה   73  – ה  שבקומה 
המליון דולר. בבנק המרכזי של ניו-יורק שכן לו אחר כבוד 
המליון הראשון של אהוד, ופניו קדימה, ועוד איך קדימה. 
עסקים  איש  בורגמן,  שלדון  הקו  על  לילה.  באישון  טלפון 
יהודי מפורסם, "אהוד יקירי" פתח בורגמן את השיחה "אתה 
בחור חכם ומבריק, קונרי בלעדיך לא שווה קליפת השום, 
פורץ  אינך  מדוע  עליך,  מתפלא  אני  זאת.  יודעים  וכולם 
מלמל  להשקיע"  מדי  יותר  לי  "אין  לביתך".  ועושה  לשוק, 
שלדון  של  המחאות  למשמע  מגאווה  התנפח  שדי  אהוד, 
בורגמן ששלט על רשת של חנויות משקאות וכמה עשרות 
יקבים ברחבי היבשת. "כמה יש לך בכל זאת?". "מליון דולר" 
ובוא  מליון משלי,  עוד שלושה  מוסיף  אני  "או.קיי,  השיב. 
שותפים,   50%-50% אנחנו  סין.  עם  שתסחר  חברה  נקים 
מן המניות". אהוד הריח  ואל תשכח שאני השקעתי 75% 
באופק..."מה שאני  מעניינת  עיסקית  שיש לשלדון הצעה 
קטנות,  מכוניות  של  ייצור  קו  לפתוח  זה  לעשות,  רוצה 
סיני  בדגם  הברית,  ארצות  את  ולמלא  להפליא,  חסכוניות 
יצרן  עם  עיסקה  תסגור  אתה  שלי.  האמריקני  המוח  עפ"י 
סיני, תדאג ליבוא, ואני אשווק אותן כאן, אתה תוכל לקחת 
את פס השיווק לאירופה... וגם אם נראה לך שארבעה מליון 
זה סכום פעוט להשקעה הזו, אתה טועה. אתה עוד  דולר 
תגלה שלייצר מכונית בסין, זה כמו לייצר מיקסר בארצות 
שבועיים  בונה.  באופטימיות  הסתימה  השיחה  הברית". 
בורגמן  שלדון  לרחרח.  והתחיל  בסין,  אהוד  נחת  כך  אחר 
מהנדסי  צוות  להפליא.  ונוחים  חביבים  היו  הסינים  צדק. 
וטכנאי הפיתוח שבאו עמו לסין, התחילו ללמד את הסינים 
לקרום  החל  היצור  ופס  קטנטונת,  מכונית  בייצור  פרק 
עור גידים וכסף גדול באופק. אחרי עשרה חודשים יצאה 
מפס הייצור המכונית הראשונה מדגם "צ'ייני קאר" פיתוח 
המומחים,  כל  אותה  שבחנו  אחרי  סיני.  ביצוע  אמריקני, 
"תנו  סיפתח.  לעשות  אהוד  ביקש  ההלל,  את  עליה  וגמרו 
קיבל  הוא  ביקש מהסינים.  ברחבי שנחאי"  לטייל עמה  לי 
ימי  והימים  העיר.  מרכז  לכיוון  ויצא  המפתחות,  את  לידיו 
ניסן, חג הפסח באופק, איש העסקים הישראלי, חלף עם 
ה"צ'ייני קאר" ברחוב סיני צר, אשר ממרפסותיו השתלשלו 
להם אדניות, ובהן מליוני פרחים מרהיבי עין. הריח הנעים 
ועוד  ריח,  ושאף  ששאף  אהוד..  של  ריאותיו  את  הקסים 
ריח. כמעט כמו ניחוח הפרחים הסגולים של האיזדרכת... 
"אולי  הרהר.  ויין"  מצות  אשיג  "מאין  משכר,  ריח  כמעט. 
לי",  להציע  מה  לו  יש  בוודאי  הישראלי,  לקונסול  אפנה 
חשב. הוא הגיע לקצה הרחוב והסיט הגה ימינה.. זה נגמר 
רע. משאית בשר נהוגה ע"י נהג חסר אחריות לא הבחינה 
והעיפה  השמאלי  בצידה  חבטה  היא  הקטנה.  במכונית 
אותה עשרות מטרים, משל היתה קופסת גפרורים. צעקות, 
אמבולנסים, התקהלויות מסביב. מכבי אש, שוטרים. אהוד 
"הוא מוגדר פצוע  וקילוחי דם שתתו מרגליו.  איבד הכרה, 
קשה" עדכנו הרופאים את שלדון בורגמן שטס מיידית לסין, 
"צייניבורס". שותפו הישראלי שכב מורדם.  לבית החולים 
חוטים ואינפוזיות ומכשירים שונים חוברו לגופו. הלב פעל 
קולחת  באנגלית  לו  הסביר  מיינגי  גונג  פרופסור  חלושות. 
"אין לי הסבר איך הוא חי. הוא עף באוויר 50 מטרים, נחת, 
נשברו,  צלעות  חבוט.  גופו  כל  במדרון.  להתגלגל  והמשיך 
אותו  להעיר  אנסה  קטסטרופה..  הרגלים  בגולגולת,  סדק 
חג  לפני  ימים  שלושה  נוספים".  ניתוחים  שני  אחרי  רק 
הפסח פקח אהוד את עיניו. הוא הבחין באביו יושב לצידו 



 

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... 

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

מתחת לשפם...כמין קריצה ביני לבין בורא עולם!
                                                                     בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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יום  באמצע  התעלף  אותו,  ישמור  השם  אבי, 
עבודה, הרופא  שלח אותו לבדיקות מקיפות. 
בעקבות הבדיקות, החליטו שצריך לנתח אותו, 
כמה  להשאר  צריך  היה  אותו,  להרדים  וצריך 
כשזה  הניתוח.  לפני  לבדיקה  שבת  עד  ימים 
והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  חיגתי  פשוט  לי  נודע 
. למחרת הפדיון, ישתבח  ”פדיון נפש“  עבורו 
שלא  והחליט  דעתו  את  שינה  הרופא  שמו! 
ושוחרר  לו רק אנטיביוטיקה.  נתן  ניתוח,  צריך 
כל  לרפא  להודות  רוצה  לעצמו.  וחזר  הביתה, 

בשר ומפליא לעשות...!
                                                         בעילום שם

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

לפני  רגע  קשה,  במצב  בנגיף,  חולה  היתה  אחותי 
אשפוז. אמי ע“ה הופיעה לי בחלום ובקשה שנתפלל 
מיד  התקשרתי  נפש.  פקוח  שזה  הבנתי  אז  עליה. 
עשיתי  נפש“,  ”פדיון  לה  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי 
פדיון,  יום-יומיים  כל  כמעט  פדיונות,  שלושה  לה 
עד שברוך השם, לא רק שיצאה מכלל סכנה, אלא 
חזרה לעצמה, התאוששה וחזרה לתפקוד מלא. רק 

להודות להשם יתברך על רחמיו המרובים...
                                                                   בעילום שם

בתי שתחיה, גרושה עם שלושה ילדים, ובמצב 
במיוחד  קל,  לא  נסיון  וזה  שנים.  הרבה  הזה, 
לה  לעשות  החלטתי,  בתמונה.  ילדים  כשיש 
מתקשרת  ואני  ינון“   ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
בשעה  התחתנה,  היא  שבועים  שלפני  לבשר 
טובה ובמזל טוב, מאז הפדיון עד החתונה עבר 
עין... כהרף  השם  שנה...ישועת  חצי  בערך 
שזכוי הרבים יעמוד לה לזכות. ושירבו שמחות 

בישראל בע“ה...
                                                             בעילום שם

להתקבל לסמינר בימינו, זה נסיון לא פשוט, כמה 
תפילות, כמה דמעות, וכמה בנות מוצאות עצמן 
ללא מסגרת כל שנה. ולפעמים בלי סיבה. הבת 
שלי הלכה להבחן בסמינר ולאחר כל התפילות, 
החלטתי לעשות עוד השתדלות עבורה שבע“ה 
נפש“  ”פדיון  הזמנתי  טובות.  בשורות  יהיו 
עבורה ב“חסדי ינון“ ועכשיו מתקשרת להודות 
להשם, ולבשר בשורות טובות, שהרי שום דבר 
התקבלה  הבת  השם  וברוך  מאליו.  מובן  לא 

לסמינר שרצינו...אין עוד מלבדו...
                                                          בעילום שם



מטבע הישועות
של הצדיק

מטבע הישועות 
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

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

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
מלא את היום החולף שלך בחומרים נצחיים

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, בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל, יורם בן אסתר ז"ל

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה
ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית
וקולחת
מצורפת הסגולה
לפרנסה של
הרב סגל

בסיעתא דשמיא

הספר שיוציא אותך מהדאגות
שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

אדם עני וחיגר - ללא רגליים, נהג לשבת על אם הדרך ולאסוף צדקה. באחד הימים בעודו יושב על אם הדרך עצר לידו יהודי עשיר 
כשהוא רכוב על סוס מהודר. נכמרו רחמיו של העשיר על הקבצן החיגר, ירד מסוסו ונתן לו נדבה הגונה. הודה הקבצן החיגר לעשיר 
על מתנת ידו הנדיבה וביקש ממנו אם יוכל לקחתו על סוסו לעיר בגדד, "ברצוני לבקר את משפחתי" אמר. הסכים העשיר, העלה 
את העני על סוסו ונתן לו לשבת קדימה כשהמושכות בידו. כשהגיעו לעיר בגדד אמר העני לעשיר: "רד אדוני, הגענו ליעד". בעדינות 
ובאיפוק רב הסביר העשיר לחיגר כי הוא בעל הסוס והוא רק נוסע שעלה על סוסו. אך החיגר נשאר בשלו, "אני הוא בעל הסוס ואתה 
הנוסע שלי, רד מיד" צעק העני. בינתיים התאספו אנשים והחלו להצדיק את העני וצעקו על העשיר: "אין ליהודי הזה רגליים והוא 
אוחז במושכות, ודאי הסוס שלו, עזוב אותו לנפשו! "ללא ברירה ירד העשיר מהסוס, פנה לביתו של רב העיר וביקש את שיפוטו. שמע 
הרב את טענות הצדדים ואמר לעשיר: "אמנם ניכרים דברי אמת בדבריך, אך ברגע שנתת את המושכות בידיו הרי שהודעת קבל עם 
ועדה שהוא בעל הסוס, שהרי מי שהמושכות בידיו הוא בעל הסוס. בידיך הפסדת את סוסך..." )הרב יוסף חיים( שני יצרים שוכנים 
בגוף האדם, יצר הטוב ויצר הרע. יצר הטוב מושך את האדם לקיים מצוות ומעשים טובים ויצר הרע מושכו לתאוות הגוף - מאכל 
ומשתה שינה ושאר דברים שהגוף זקוק להם. תחרות יומיומית קיימת בין שני היצרים, כל אחד רוצה לתפוס את המושכות ולהנהיג 
את האדם. אם כל חייך יצר הטוב הנהיג אותך ובתחנה הסופית החליפו יצר הרע, כל מי שיראה אותך יבין שהוא זה שהנהיגך כל חייך, 
וכן להיפך...לעיתים אנו נמשכים לתאוות גופנו, היצר משתלט ותופס את המושכות ומוליך אותנו שולל. אך מה שחשוב הוא שבסוף 
הדרך נחליף את הרוכב, ניתן ליצר הטוב להנהיג אותנו, נזרוק את התאוות ונעטר את גופנו במצוות וחסדים. לא משנה איך היית עד 

עכשיו, מי היה הרוכב שלך, זה הזמן להחליפו, לתת את המושכות למישהו אחר, מישהו שינהיג אותך לעולם שכולו טוב... 
                                                                                                                                                                                            )רונן קרתא(
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