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זמני שבת

מטעמים לשולחן
בראשית
מיד בסיום הפרשה האחרונה שבתורה אנו מתחילים מחדש "בראשית ,"...ובאמת,
במילה 'בראשית' עצמה מרומז שזוהי התחלה – להדגיש שמיד עם הסיום ,חוזרים
שוב לגמרי מבראשית ,למרות שכבר קראנו ,ושנינו ולמדנו .מוסר -השכל חשוב ניתן
ללמוד מכך ,בהתאם לדבריו של בעל "נעם אלימלך" ,המפרש את הפסוק "פתחו לי
שערי צדק "...בדרך זו :הצדיקים ,למרות שהם עושים הרבה דברים ,ודברים גדולים,
הם מחשיבים את עצמם תמיד כעומדים בתחילת העבודה – ב'פתח' .לכן דוד המלך
אומר" :פתחו לי שערי צדק" – דוד המלך מבקש מהקב"ה ,שיפתח לו את השער ,כדי
שהוא יוכל להתחיל לעבוד את עבודת ה' .נדמה בעיניו ,כאילו לא התחיל ,עדין ,לעבוד
בכלל .ועל זה עונה הקב"ה" :זה השער לה' – "...הענווה – "השער לה'" ,ש"צדיקים
יבואו בו" .הענווה היא השער לעבודת ה' ,והצדיק המבקש תמיד 'להתחיל' לעבוד ,הוא
יזכה לבוא בשער הזה .את הענווה הזו אנחנו מוצאים גם אצל אברהם אבינו .נאמר על
אברהם ,ביום השלישי למילתו" :והוא ישב פתח האהל" (בראשית י"ח ,א') .המילה
'יושב' כתובה בכתיב חסר – 'ישב' .ניתן ללמוד מכאן רמז על אודות ענוות הצדיקים,
כך מביא ה"אהבת שלום" :אברהם אבינו ע"ה עבד על מידת החסד ,לקיים מצות
הכנסת אורחים באופן הטוב ביותר ,ובכל ההתלהבות והשמחה ,ולמרות זאת ,אחרי
כל מה שעשה ,הרגיש עצמו כ'יושב פתח האהל' – כאילו הוא עדין בפתח ,ולא נכנס
פנימה .כאילו הוא רק עומד להתחיל כעת את העבודה .ואפילו הדרגה הזו של 'יושב
פתח' ,נכתבה בכתיב חסר – בענותו של אברהם אבינו ,דומה היה בעיניו ,כי חסר לו
עוד הרבה במעלת עבודת ה' .בהתאם לאותה ענות-צדיקים מסביר ה"חדושי אגדה
טל השמים" :התורה מסתיימת במילים "ולכל המורא הגדול אשר עשה משה" ,ומיד
מתחילים לומר "בראשית" – משה רבנו ,בענותו ,החשיב עצמו רק עכשיו הוא מתחיל...
אף בימינו ניתן לראות גדולי– תורה ,העובדים את ה' בכל לבבם ,ומרגישים עצמם
כ'יושבים פתח האהל' .רבי מיכל יהודה לפקוביץ' סיפר :בעבר ,לפני אי אלו שנים,
לא היו הגבינות נמכרות כך בקופסאות פלסטיק סגורות וקומפקטיות ,מעוצבות בשלל
צבעים ודוגמאות ,עם תוספת זיתים וסידן או יוגורט ,באחוזי שומן לפי בקשתך .הייתה
פרה ,והיו חולבים אותה ,ומכינים מן החלב גבינה ,כמה מעניין ...רבי מיכל יהודה היה
קונה גבינה אצל אדם כזה ,שהיה מוכר גבינות ,הגבינה הייתה כשרה ,אך הכשר רשמי
לא היה לה .לימים ,הוזמן רבי מיכל יהודה לבר מצווה לנכדו של הסטיפלר ,והסטיפלר
הזכיר שם בדבריו ,שהואיל ויכולות להיות שאלות כשרותיות ביצור גבינה ,אין לאכול
גבינה ללא הכשר מוסמך .באותה עת קיבל עליו רבי מיכל יהודה לא לאכול שוב גבינה
לעולם ...הוא לא טעם שוב גבינה מאז ,לא בפת שחרית או ערבית ,לא בעוגה ולא בחג
השבועות ,וכל זה למה? כי הוא ביקש לעצמו 'תיקון' על כך שאכל גבינה ללא הכשר,
גבינה כשרה ללא פקפוק – יש לזכור .לגבי גלידה הסיפור קצת שונה – רבי מיכל
יהודה אכל גלידה פעם אחת בחיים שלו ,רק פעם אחת ,וגם הפעם הזו הייתה לפני
שהיה בר מצווה .מאז הוא נמנע לחלוטין מאכילת המעדן הקריר והמתוק הזה ,לא
בגלל הכשר אלא כדי לא ליהנות מסתם הנאות של העולם הזה .אחרי כל זה ,אמר לי
רבי מיכל יהודה" :מי יודע אם התחלנו את העבודה המבוקשת"...כי דווקא מי שמגיע
לדרגות גבוהות ,מרגיש את עצמו תמיד 'יושב פתח האהל' ,ותמיד מתחיל מ'בראשית'.
ויאמר ה‘ אלקים לא טוב היות האדם לבדו (ב ,יח)
על כל פרט ופרט בבריאה נאמר (א ,י ועוד) שה‘ ראה ”כי טוב“ ,מלבד בריאת האדם,
שכן ביום הששי נאמר ”כי טוב“ לאחר בריאת החיות ולפני בריאת האדם ,ויש להבין
מדוע? הט“ז בספרו ”דברי דוד“ מביא את דברי חז“ל שהסיבה היא מפני שהקדוש ברוך
הוא ברא את האדם לבד ,ללא בת זוגו ,ומאחר שלא הושלמה בריאתו ,לכן לא נאמר
עליו כי טוב .אומר על כך ה“דברי דוד“ ,שהדבר רמוז בפסוק ”לא טוב היות האדם
לבדו“ ,וכביכול צריכים לקרא זאת כך ” :לא טוב“-לא נאמר כאן טוב .ומדוע? מפני
”היות האדם לבדו“ ,שעדין אין לו עזר כנגדו.
ומתוק האור
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הפטרה” :כה אמר האל“

ההלכה השבועית
הלכות שבת  -לש
א .מותר להכין בשבת חלב מאבקת
חלב ,כגון מאבקת סימילאק או
מטרנה ,לצורך תינוק ,ואין צריך
לשנות בה כלל.
ב .לעשות ג‘לי בזק בשבת ,באופן
שמערב האבקה במים חמים
שבכלי שני ,ואחר שמערב ובוחש
אותה היטב ,היא נמחית ונימסת
במים ,ונעשים המים כעין מי פטל,
ומניחים אותה במקרר והיא נקרשת
מאליה ,מותר לעשות כן ,ואין בזה
לא משום לישה ולא משום נולד.
ג .מותר ליתן מיונז עם הסלט
בשבת ולערבו בכף ,כדי לאכול
לאלתר.
ד .המרכיבים פלאטה של שניים
תותבות ,ולפעמים זזה ממקומה
ומפריעה באכילה וגם בדיבור,
מותר לתת בשבת את האבקה
המיוחדת לכך שהיא מדביקה את
התותבות לחניכיים ,אף על פי
שהאבקה מתערבת ברוק שבפיו,
ואין לחוש בזה משום איסור לישה.
חזון עובדיה

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 -

סיפור השבוע
הסובארו סטיישן המיושנת של האברך החשוב והמתמיד ר'
אריה דרורי ,הינה הסמל המסחרי שלו ,כמו של עוד הרבה
אברכים ,שמסתפקים בחתיכת פח אמינה זו ,המהווה דש חם
ודי מוצלח מיפאן .למרות צורתה המזדקנת ,כתמי החלודה
שנמתחו על הפח ,הטמבון השקוע והבגאז' העקום ,היתה
זו סוסתו הנאמנה ,שיותר מעשר שנים לא מאכזבת .וכבר
הכבירו שבחים דורשי רשומות ממחוזות המוסכים וחשמלאי
הרכב ,שכנראה הקב"ה בירך את הסובארו מסיבות הכמוסות
עמו ,ולכן היא זכתה בתואר מכוניתו הצמודה והאמינה של
אברך בן ימינו .נו ,נו ,אמרו ,אמרו .האמת ניתנת להיאמר,
שהסובארו של ר' אריה דרורי באמת לא עשתה צרות" .היא
תמיד מחייכת" היתה רעיתו מתלוצצת על הטראנטה.כן ,כן,
חוץ משמן ,מים ,וטיפול חד שנתי לפני תשעה באב ,טרם
היציאה לנופש בין הזמנים ,היא לא דרשה הרבה .הגשמים
שטפו אותה ,והקיץ ייבש אותה ,אבל מעולם לא שמעו אותה
מתלוננת .מיכל בן  4ליטר דלק שכן כבוד בבגאז' למקרה
של תקיעה בלי בנזין ,וגם תקיעות מן הסוג הנ"ל היו ספורות
ממש .ועכשיו ,אם תרצו או לא ,כל עוד אתם צועדים על
נתיבי סיפורנו ,נלמד אתכם פרק מיוחד במינו ,כיצד סובארו
ענתיקה מסוגלת להיות שליחה שמיימית ל...למה? אתם
שואלים ,סבלנות .צהרי ערב שבת קודש ,משפחת דרורי
הצעירה על טפיה ועולליה מעמיסה את עצמה על תיקיה
ומזוודותיה ,ומצטופפת לה על ספסלי המכונית שתמיד
מחייכת ,ופניהם דרומה ,לשבת קסומה ונעימה בעיירה
הדרומית ,אצל סבא וסבתא דרורי .על פי התכנון המקורי,
מדובר בלא יותר משעה וחצי נסיעה ,ועוד נותרות שעתיים
להכנות .כמו תמיד ר' אריה בודק שמן ,מים ,שופך קצת מים
על השמשה הקדמית ומנענע וישרים .מניעים ,יוצאים מן
העיר ,תפילת הדרך ,השמים בהירים והילדים שרים ,מה צריך
יותר מזה? לא צריך יותר מזה .אבל מי שאמר והיה העולם,
הוא גם מי שעושה חדשות ,ובעל מלחמות ,ורוקם תאונות
דרכים .תאונה פה תאונה קטנה שם ,פקק גדול פה ,פקקון
קטן שם ,הזמן נמרח כמו אבוקדו רך ,והשעון רץ ואוטוטו
שבת .ר' אריה מביט בשעונו ,עוד  20דקות הדלקת נרות,
"וואוו נורא מאוחר" באופק מפהקת לה העיירה הדרומית
ורומזת בעיניה היפות "נו ,תזדרזו עוד מעט שבת".ר' אריה
היישיר מבט למחוונים ,הוופה ,המנורה אדומה מהבהבת .אין
דלק" .אתדלק עכשיו או במוצאי שבת?" התייעץ עם רעייתו
"אין זמן אריה ,קודם כל שבת .אפילו הסובארו מחייכת מן
השאלה התמימה שלך" .נו טוב ,חמש דקות לפני ההדלקה
נחתו הדרורים היקרים ,התחבקו עם סבא וסבתא ומהר מאד
נעו לכיוון בית הכנסת .איך היתה השבת? כמו תמיד נפלאה
משביעה ומרגשת ,ואיך אצלכם? ולכל שבת יש מוצאי שבת.
מיד אחרי ההבדלה לאחר חיבוקי פרידה ,העמיסו הדרורים
את עצמם על הסובארו ופניהם צפונה ,על רקע שירי מוצאי-
שבת קודש "לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא" ,העולים מן
הטייפ .אחרי חמישה ק"מ הסובארו החלה לקרטע" .אוי ,אוי,
שכחתי לתדלק" קיטר ר' אריה .הקירטוע הלא אופייני נמשך
עוד כמה מאות מטרים עד לעצירה מוחלטת .הסובארו כבר
לא מחייכת .הוא ניגש לבגאז' .מיכל הדלק מפלסטיק איך
לא היה ריק .לשמחתו של האברך היקר ,אורותיה של תחנת
דלק הבהבו בחשיכה ,ממרחק של  200-300מ' .הוא אחז
את המיכל ,נפרד מהמשפחה והחל לצעוד .ר' אריה נכנס
לתחנה והנה שלט ענק ומואר מקדם פניו "אצלנו פתוחים
 24שעות ,שבעה ימים בשבוע!" .קנאת פנחס בן אלעזר בן
אהרון הכהן החלה לפעפע בקירבו "כאן רומסים את השבת
בריש גלי ,אני לא אתדלק כאן!!!" החליט .הוא צעד לעבר
הכביש הראשי והחל לאותת לנהגים לעצור לו .חמישה
ק"מ צפונה ישנה תחנה נוספת .אחרי  10דקות עצרה לידו
מכונית לבנה ומפוארת ,הנהג ,צעיר חילוני עם שיער ארוך
ועגיל באוזן שאל" :כן אדוני ,לאן?"" .לתחנת הדלק הקרובה.

נתקעתי בלי דלק"" .תדלק כאן ,למה לך לנסוע לשם ,תדלק
כאן" התפלא הצעיר".כאן לא אתדלק ,ואל תשאל למה ,כי
לא תבין"" .היכנס חביבי אקפיץ אותך לשם ,ועכשיו תסביר
לי מה ההיגיון שלך "..תקרן .ר' אריה נכנס ,התיישב ,אחז
במיכל הפלסטיק וכשכולו נסער אמר "תגיד לי בחורצ'יק מה
שמך ושם אביך?"" .שמי רן שומרוני ,ושם אבא שלי ,יעקב".
"אז ככה ,שמי אריה .תאר לעצמך שנתקעת בלי דלק ,ואתה
צועד כמוני לתחנה הקרובה והנה במרכז התחנה שלט ענק
מואר ועליו כתוב "חייבים לחסל את יעקב שומרוני ולהרוס
לו את החיים" או לחילופין" ,כאן בזים ושונאים ומתעבים
את יעקב שומרוני" נו ,מה אתה אומר ,היית מתדלק פה?".
"הייתי מעלה אותה באש" הפטיר הצעיר "אז מה אתה רוצה
להגיד לי שיש שם שלט נגד אבא שלך?"" .בפרוש כך" חתך
דרורי" ,תחנת דלק שמודיעה פומבית על רמיסת השבת
שהיא בבת עינו של אבינו שבשמים ,של אבא שלי ,בוראי
ויוצרי ראויה להחרמה .אצל יהודי שומר מצוות השבת היא
מקור הברכה והאור ,השמחה והשפע .ופגיעה בה ,היא פגיעה
באבא שציוה על שמירתה וכבודה ,ומי שיראת שמים נוגעת
בלבבו ,לא פוגע באבא" .הצעיר החריש דקה ארוכה" .הבנתי
ר' אריה .אתה מוצא חן בעיני בגישה שלך .אשמח שנשמור
על קשר" .המכונית נעצרה מול תחנת הדלק הבאה .ר' אריה
מילא את המיכל ,הנהג הצעיר עשה סיבוב פרסה והחזיר
את אברכנו לסובאריתו .השניים נפרדו בידידות ,לא לפני
שהחליפו מספרי פלאפון ,במשך חצי שנה שוחחו ביניהם
מפעם לפעם ,עד שהקשר משום מה נותק .אחרי שש שנות
ניתוק ,בשעת לילה מצלצל הטלפון בבית הדרורים" ,הלו ר'
אריה מה שלומך?" .ברוך השם ,מי הדובר החביב?"" .שכחת
ידידי השבת היא בבת עינו של אבא שלנו בשמים" .הו ,רן,
מה שלומך? ממש מרגש לשמוע את קולך איך מתקדמים?".
"שמע ר' אריה יקירי ,אני אומנם עדיין לא צדיק גדול ,אבל הורי
שהתגוררו בקנדה היו אנשים מסורתיים ,אמא נפטרה לפני
חמש שנים ואבא הלך לעולמו לפני חודש .אין לי מושג איך
נפלה על אבא רוח של קדושה וטהרה ,ובצוואה שהותיר לי,
אני כיורש יחיד ,הוא כתב" :על רן להעביר  10%מערך הירושה
בכסף ,לאברך ירא שמים ,המטופל בילדים והשוקד על לימוד
תורה" .נכנסתי להלם ,מה לי ולאברכים? מאיפה אמצא אברך
ירא שמים מטופל בילדים ושוקד על התורה חשבתי לנסוע
לבני ברק ולהתחיל לחקור .ולבדוק פתאום תוך כדי הרהורים
מרצדת בעיני התמונה של מוצאי שבת ההיא ,בשעת לילה
די מאוחרת .אברך נתקע עם סובארו ,עומד מול תחנת דלק
מחללת שבת מי רואה אותו? מי יכול לדעת שיתדלק כאן?
התינוקות באוטו ,אשתו לחוצה ,ומי בכלל עוקב אחריו? רק
בורא עולם בלבד ...מציץ מן החרכים ...והוא ר' אריה מכריע,
חד וחלק .כבודה של השבת ,כבודו של בורא עולם מעל לכל
ואז אני מגיע ושומע ממך את השתלשלות הדברים .נו ,אז
תגיד לי ר' אריה ,ההתנהלות שלך איננה מעידה על יראת
שמים? ההתנהגות שלך תפורה בדיוק לצוואה של אבא
שלי!!!" .ר' אריה נבוך "נו ,נו ,כל יהודי היה נוהג כמוני ,לא
המצאתי כאן משהו חדש" .יומיים אחר כך הם נפגשו .דירה
חדשה בת  4חדרים בעיר חרדית היתה תנובת המפגש הלילי.
אחרי חנוכת-הבית ירדו רן ור' אריה במדרגות" .אני לא מאמין,
אתה עדיין סוחב את הסובארו?! תחליף אותה ,קיבלת מתנה
מהשמים!" השתאה רן" .אשתי לא מעוניינת במכונית אחרת
בעד שום הון שבעולם ...היא אומרת שהסובארו הזו היא
מבורכת ותמיד מחייכת" ,סיכם ר' אריה דרורי ,והיישיר מבט
חד בפח החלוד של מכסה המנוע ,שבאמת חשף חיוך חביב
במירווח של המכסה לרדיאטור.
(באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו)

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
היו לי כאבים ברגל ברמה שלא יכולתי לשבת
עשר דקות רצוף .שמתי משחות ,לקחתי
כדורים ,זריקות ,כל מה שאפשר כדי להקל
על הכאב .שום דבר לא עזר .אז הזמנתי לי
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ .בהתחלה לא
היה שיפור גדול .אז החלטתי לעשות עוד
פעם .ובפעם השניה ברוך השם ,תודה לבורא
עולם ,אחרי תקופה קצרה ,התחלתי להרגיש
שיפור עד שהכאבים פשוט נעלמו .היו לי
ימים שפשוט כבר עבר לי בראש שסימתי
כאן...אבל ישתבח שמו ,השם רצה אחרת.
הבטחתי לפרסם ושבזכות זכוי הרבים,
ימשיך כך...
נ .מהדרום

סבלתי מסכרת ,הערכים שלי הגיעו ל.400
זה הרבה כמובן .עשיתי ” 3פדיונות נפש”
ב“חסדי ינון“ ,והיום לאחר תקופה אני מאוזן
לחלוטין .וכמעט ולא משתמש בתרופות.
ישתבח שמו!
בעילום שם

הייתי מעוכבת שידוך כמה שנים ,נסיון
לא פשוט .שמעתי על ה“פדיון נפש“ של
”חסדי ינון“ ועל הישועות והחלטתי לעשות
לי פדיון .בערך שבועיים אחרי שעשיתי את
הפדיון נפגשתי עם בחור וב"ה ,הכל התקדם
יפה ,והשבוע התחתנתי ,הישועה הייתה כהרף
עין ,רציתי להגיד תודה מקרב לב...
מ.ל.

הכליה של אבא שלי הפסיקה לתפקד ואז
עשו לו השתלת כליה ,הרופאים יידעו אותנו
שנראה על פניו שהכליה המושתלת נדחת על
ידו .באותו רגע החלטנו לעשות ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ ,וברוך השם הכל הסתדר והגוף
קלט את הכליה המושתלת  .רק להודות לבורא
עולם...
ט .ל מבני ברק

ניתן לקבל את העלון
חדש ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500
לבן שלי הלך לאיבוד תיק עם מסמכים
חשובים של הצבא .הוא היה בלחץ גדול,
ולא רצינו בכלל לחשוב על ההשלכות
שיכולות להיות .עשיתי לו ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ מכיון שבסיעתא דשמיא כבר
ראיתי שם ישועות ,בחסד השם .התקשרתי
ביום ראשון ,וביום חמישי ,מצא הכל .אבן
נגולה מעל הלב....תודה השם! אין עוד
מלבדו!
בעילום שם

לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992
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היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך

לפרטים03-6182992 :

נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי
אתה בוחר איזה "זאב" להיות

באחד הערבים הגיע נכד לבקר את סבו .ישבו השניים לארוחת ערב ,והסבא החל לספר לנכדו על ה"מלחמה"
שקיימת בליבם של הבריות"...בני ,המלחמה היא בין שני זאבים המצויים בנו ,והיא מתרחשת בכל פעם
כשאנו עומדים לעשות מעשה .זאב אחד הוא בעל רוע ,כעס ,קינאה ,צער ,תאוות בצע ,גאווה ,רחמים
עצמיים ,אשמה ,עלבון ושקרים...הזאב השני הוא זאב טוב ,בעל הנאה ,שלום ,אהבה ,תקווה ,שלווה ,ענווה,
טוב לב ,נדיבות ,חמלה ואמונה" .הנכד חשב רגע ושאל" :במלחמה בין שני הזאבים איזה מהם מנצח? "השיב
לו סבו בפשטות" :זה שאתה מאכיל! "אדם הוא כמו הזאב ,הוא מעצב את אישיותו ,הוא ורק הוא קובע
איזה זאב הוא יהיה ,איזה אדם הוא יהיה .יש לאדם כלים רבים כדי לעצב את דמותו ,כדי לקנות לו שם טוב,
יש בארון הספרים היהודי ספרים רבים שבאמצעותם יכול הוא ליישר את דרכו ,לתקן מידה אחת ,ולהפוך
עצמו לאדם טוב יותר ,משפיע יותר ,חברותי יותר .בורא עולם רוצה לתת לך שנה טובה ,בריאה ,מלאת נחת,
תפקידך הוא להראות לו שההשקעה שווה לו ,תפקידך לעצב את "הזאב" שבך ,להפוך אותו "לזאב טוב",
בעל לב טוב ,אהבה ,נתינה והרבה אורך רוח וענווה...
(רונן קרתא)

בסיעתא דשמיא

מטבע הישועות
של הצדיק

הספר שיוציא אותך מהדאגות
שער הבטחון המתורגם

מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

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

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

מטבע הישועות
של הצדיק

ל ש מ י ר ה,
ברכה והצלחה

חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

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 ,בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל ,יורם בן אסתר 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  580437440או ב-

050-95-80-500

