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זמני שבת

מטעמים לשולחן
ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה
בדרך כלל שעושים חתונה ,קודם כל נפגשים עם בעל האולם ,מזמינים חתונה בתאריך מסוים,
שיכין את הסעודה וכל הנצרך לתאריך המיועד ,ואז מזמינים את הקהל .כאן כתוב שהסדר היה
הפוך :קודם כל לבן הזמין את כל אנשי המקום ,ורק אחר כך עשה משתה .מה פשר הדבר?
אלא שכאן ,אומרים חז"ל ,עשה לבן את עסקת חייו ...הוא ידע שעליו לעשות חתונה לביתו,
והואיל והוא אדם נכבד ויהיה הרבה מוזמנים ,הסעודה תעלה לו הון רב ,מה עשה? כנס את כל
אנשי המקום לאספה דחופה .באו כל יושבי חרן ,ואז פתח לבן ואמר" :תשמעו! יש לי בשורה
לא טובה ,שקשורה גם אליכם" "...מה קרה" שאלו כולם" .אתם ודאי זוכרים שבמשך תקופה
ארוכה היתה בעירנו בצורת ,לא היו מים כלל ,עד כדי כך שנאלצנו להניח אבן גדולה על פי
הבאר .כך נאמר לעיל" :והאבן גדולה על פי הבאר ,ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן
מעל פי הבאר והשקו את הצאן" .מדוע? כי בחרן היה מחסור גדול במים ,ופחדו שיבוא אחד
ויגנוב לעצמו את כל המים .לכן הניחו על פי הבאר אבן גדולה שרק הרועים ביחד הצליחו
להרים אותה ,כך שכולם יראו ויחלקו את המים שווה בשווה" .והנה כשהגיע לשם יעקב אבינו,
נאמר' :ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אימו' ,ואומרים חז"ל,
שבאותו רגע התחילו המים לעלות ולעלות ,השקו את כל השדותיה של חרן ,הכל נהיה ירוק
ופורח .מכוח ברכת הצדיק הושפע שפע של מים בששון על העיר כולה" .כעת" ,ממשיך לבן
ואומר בעצב" ,דעו לכם שהמצב הולך להשתנות .שבע שנים עברו ,ויעקב הצדיק עומד להתחתן
עם בתי רחל ,ואז יעקר ממקומנו ,ומצב המים יחזור להיות כמו שהיה לפני שהגיע"" .זו הבשורה
הלא טובה שבפי" ,סיים לבן את דבריו .אמרו תושבי המקום" :לבן ,אנא ,עוץ לנו עצה מה
נעשה? הרי אתה צדיק!" "יש לי איזה רעיון ,אבל אני מפחד לומר אותו לכם" "...נו ,תאמר כבר!",
"אינני רוצה ,אתם תספרו לו" "...לא נספר!" "אינני סומך עליכם .אבל אתם יודעים מה? יש לי
הצעה :כל אחד מכם יביא ערבון שלא יספר" .ההצעה התקבלה וכל אחד הביא את הבגד היקר
ביותר שהיה ברשותו" .טוב" ,אמר לבן" ,עתה אגלה לכם את התוכנית :בחתונה אחליף את רחל
בלאה ,ולמחרת ,כשיבין מה ארע ,אומר לו שאם רצונו לשאת גם את רחל ,עליו לעבוד אצלי
עוד שבע שנים .ומאחר ותמים הוא – יעשה כדברי ואז יישאר בעירנו עוד שבע שנים נוספות,
שתהיינה שנות שפע עבור כולנו" .כולם התפעלו מהרעיון המבריק ,ואמרו לו "לבן ,אתה פשוט
גאון! צדיק אמיתי! הצלת את כל העיר! נו ,מתי חתונה?" "תבואו מחר בערב ,נעשה משתה גדול,
יהיה בסדר "...כשיצאו כולם מהבית ,העמיס לבן את כל הבגדים על משאית ההובלות שהכין
מראש ,והורה לנהג לנסוע לשוק הפשפשים ,שם מכר את כל הכבודה תמורת מחיר הגון .בכסף
שקיבל רכש את צרכי סעודת החתונה ,ערך את השולחנות והזמין את כל אנשי העיר להסב
אל השולחנות הערוכים .ויהי ערב ויקח לאה ביתו ויבא אותה אליו .כיצד בדיוק החליף לבן את
רחל בלאה? הגיע הזמן לגשת לעריכת החופה והקידושין .יעקב אבינו מתחיל לצעוד לכיוון
החופה ולפתע כבה האור ,חושך מוחלט השתרר באולם .שאל יעקב אבינו" :מה קרה? מדוע
כיבו את האורות?" ולבן הסביר" :מה השאלה? וכי אצלכם ,בבאר שבע ,לא נוהגים כך שבשעת
החופה מכבים את האורות? כנראה שאצלכם אין משמרת הצניעות ...אצלנו משמרת הצניעות
דורשת שבחתונות לא יהיה אור בעת עריכת החופה ,עקב חוסר הצניעות שבדבר "...צועדים
לכיוון החופה ,ובדרך שרים כולם" :איל'אה איל'אה" ["היא לאה"] .יעקב חשב שמן הסתם זהו
להיט חדש של כוכב הזמר הידוע ,שיר שעדיין לא שמע עליו ...כך שרו לו כל הלילה" :איל'אה
איל'אה" .הסיבה שכך שרו לא היתה מחמת שרצו לגלות לו זאת ,לטובתו ,אלא שרצו שיהיה
להם תירוץ אחת כך לטעון לפני יעקב" :הרי אנחנו אמרנו לך "...אחרי החתונה הלך יעקב אבינו
הביתה עם לאה .הוא שאל אותה שאלות בהלכות נידה ,חלה והדלקת הנרות ,והיא ידעה הכל.
לכן היה בטוח שאכן זאת רחל .ומדוע לא הדליק את האור לבדוק מי היא? באר ה'בן יהוידע',
שהחתונה נערכה בליל שבת ,ויעקב אבינו לא היה יכול להדליק את האור .ויהי בוקר והינה היא
לאה .עד עכשיו היא לא היתה לאה ,היתה רחל .כך בכל אופן סבר יעקב .כשהתגלתה ליעקב
הרמאות ,דבר ראשון הלך לתושבי המקום ואמר להם :מדוע לא גליתם לי שלבן מרמה אותי
ונותן לי את לאה במקום רחל? ענו אנשי המקום :אנחנו לא גלינו לך? והרי כל הלילה שרנו
"איל'אה איל'אה" לרמוז לך שזו לאה ולא רחל ,אלא אתה לא תפסת זאת! נגש יעקב אל חמיו,
לבן .ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני – למה עשית לי את
זה? שבע שנים עבדתי עבור רחל ,ובסוף אתה מרמה אותי ונותן לי את לאה?! ויאמר לבן לא
יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה .אומר לו לבן :אינך מתבייש? אתה עוד בא אלי
בטענות?! ראשית ,זה בכלל לא אני .אנשי המקום -הם האשמים! אתה זוכר שאמרתי שאני
חייב להתייעץ איתם? ובכן ,הם חוקקו חוק שאין להשיא את הצעירה לפני הבכירה .חוץ מזה -
ממשיך לבן – מה אתה חושב ,שכאן זה באר שבע ,שקונים את הבכורה תמורת נזיד עדשים?!
אצלנו אין דברים כאלה ,בכורה היא בכורה! "לא יעשה כן במקומנו" ,כאן זו מדינה מתוקנת!
שנית ,ממשיך לבן ,הרי מה אני אמרתי לך אז?
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה" :ועמי תלויים“

ההלכה השבועית
הלכות שבת  -מבשל
א .מה שאמרנו שכלי שני אינו
מבשל ,אף על פי שהיד סולדת
בו ,אין הבדל בזה בין מרק הנתון
בכלי שני ,שהוא דבר לח ,לבין דבר
גוש כגון אורז ונתחי בשר וכדומה,
שלעולם כל שהועבר לכלי שני
שוב אינו מבשל ,אף על פי שהיד
סולדת בו .ולכן מותר לערות מרק
צונן לתוך אורז חם שהיד סולדת בו
שניתן בכלי שני ,שאין בזה איסור
משום בישול אחר בישול בלח,
הואיל וכלי שני אינו מבשל כלל.
ב .פשטידא שמלאה בתוכה
חתיכות של בשר ושומן ,מותר
ליתנה על פלטה של שבת ,או כנגד
המדורה ,שמקום ”שהיד סולדת
בו“ ,ואף על פי שעל ידי כך השומן
נימס ונימוח ,כיון שעתה בשעה
שהוא נתונו לחממו הוא יבש,
אף שנצטנן ,אין בו משום בישול,
דקיימא לן אין בישול אחר בישול.
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
"שלום הבית מתחיל בילדות" אמרה הרבנית שוש
לתלמידותיה שחלקן מבוגרות ממנה לפחות בשניים שלושה
עשורים" .ילד שרואה בביתו שלום בית ,ילד שרואה אבא
מכבד את אמא ,אמא שמהלכת בהרהורי ליבו של אבא,
פיוטים על שולחן שבת ,והמון ויתור ,הארת פנים ושמחה
השוררים בבית ,ילד כזה נבנה ונרקם להיות אדם מאושר".
"עלינו ,כהורים ,וגם כסבתא וסבא" הדגישה הרבנית שוש,
"לתת אל ליבנו אלו מילים אנו מוציאים מפינו .לפעמים,
מתוך כעס ,מתוך קינאה ,או חוסר סובלנות אנו עלולים
לפצוע את נפשות ילדינו – נכדינו ,ולגרום להם צלקת
עמוקה לכל חייהם .מבלי שאנו מתכוונים הילדים חווים את
ההנהגות שלנו ,את אופן דיבורנו ,ולפעמים את האכזריות
שאיננה במקומה ,והם הופכים לחקיינים של חיי הוריהם".
"אכזריות?" שאלה סבתא עליזה "למה בדיוק את מתכוונת
כבוד הרבנית?".
"כן אכזריות .לפעמים הורים עלולים לאבד עשתונות ,הם
מענישים ומכים את ילדיהם .טורקים עליהם דלת ,נועלים
אותם בחדר ,ומשפילים אותם .זו התנהלות שעלולה להחריב
את חיי הילד ,ולהפוך גם אותו להורה נרגן ,טרדן ומתאכזר...
וגרוע מכל ,אנשים עלולים לגלות ברבות הימים שהילד
הזה לפעמים ,איך אומרים ,פשוט ...שונא את הוריו ...הוא
מתנתק מהם ...הוא מכניס את עצמו לתוך מערבולת רגשות
איומה של רצון לנקום בהם ."...לפתע הבחינה הרבנית
שוש ,שסבתא עליזה מרכינה ראשה ובכי תמרורים מתפרץ
מתוכה .מפל של דמעות זרם מעיניה ...המבוכה בחדר
היתה גדולה .לפתע היא קמה ופנתה במרוצה החוצה ,אל
המרפסת המשקיפה לים .לאחר  20דקות הסתיים השיעור.
עליזה ,בשנות השבעים לחייה ,אלמנה כ 10 -שנים וסבתא
ל 15 -נכדים ,היתה ישובה עדיין על כסא הנוח במרפסת,
ומבט נוגה נשקף מעיניה" .אני שונאת ומתעבת את אמא
שלי ,למרות שחלפו  40שנה מפטירתה" ,החלה עליזה
לספר" .בעצם יש לי שתי אמהות .אמי הורתי זו שילדה
אותי ,שהיתה אשה מקסימה ,עדינה ,וחולנית .היא נפטרה
כשהייתי ילדה בת שמונה .דמותה מאד מעורפלת בזכרוני,
אך אני זוכרת היטב את השעות האחרונות לחייה .היא
שכבה במיטת חוליה ,מלטפת את שערותי הארוכות שהפכו
לצמה עבה באצבעותיה .אני זוכרת את מילותיה האחרונות.
"את ילדה מתוקה שלי .גם כשאמא תלך מן העולם אל
תשכחי לטול ידיים כל בוקר ,שלוש פעמים בכל יד .אל
תשכחי להגיד ברכות-השחר .ותמיד תעשי כבוד לאבא" .כך
היא אמרה לי בדקותיה האחרונות .אבא שלי עליו השלום,
איש אציל ,ישב על כסא סמוך וקרא תהילים"" .אמא פנתה
אליו ואמרה לו ,ראובן ,עליזה היא בתי היחידה המשותפת
לנו ,שמור עליה כבבת עיניך .חנך אותה ואהוב אותה כמו
שאהבת אותי ,במאור פנים ,בוויתור אינסופי .ואנא ,הצמה
הזו על כתפיה ,אל תגזור אותה עד יום חתונתה .הידיים שלי
טיפחו את שערותיה .זו המזכרת הקטנה והיחידה שתהיה
לה ממני אחרי שאלך לעולם שכולו טוב .היא תאחוז את
הצמה ותאמר :אמא קלעה לי אותה"" .אחר כך אמא
מתה ,ומגיל שמונה אני יתומה מאמי הראשונה .היו אלה
שמונה שנות אושר ...בכיתי המון על אמא ,עד שיום אחד
– שנתיים אחרי – אבא הודיע לי ,עליזה את עומדת לקבל
אמא חדשה ...בלילה לפני החופה חלמתי שהאמא החדשה
שלי דומה לאמא שמתה .שהיא מחייכת ,מלטפת וטובה,
ותקלע לי את הצמה הארוכה שאני ואבא שמרנו עליה כדי
לקיים את הצוואה של אמא ז"ל .אבא הבטיח לי ,עליזה רק
בערב חתונתך נגזור אותה ונשמור אותה ,מזכרת מאמא...
שאהבה לקלוע אותה".קיבלתי לאסוני את קלרה ,אמא
חורגת רעה ורודפת כמו בסיפורים .אבא היה איש קשה
יום ,שיצא בבוקר לעבודה וחזר מאוחר בלילה .איש תשוש

שרדף אחרי פת הלחם ...אבל היא ,האשה הרעה הזו רדפה
אותי .היא היתה נועלת את ארונות המטבח כדי שלא אוכל
לנגוס בתפוח או בביסקויט .הקציבה לי פרוסת לחם עם כמה
זיתים .היכתה אותי ,העבידה אותי ,השפילה אותי ,העליבה
וסנטה בי ,כאילו אני אוייבת שלה .העיניים שלי היו כבויות.
הנפש שלי היתה פצועה ומפוחדת .כשאבא היה חוזר הביתה
בשעת לילה הייתי ממתינה לו ,בוכיה במיטה .כשהוא ניגש
לשאול בשלומי ,ואחז בצמה הארוכה שלי ,הייתי עונה לו
אבא יקר אני מרגישה נפלא ,תודה שאתה אבא שלי ...לא
יכולתי לומר תודה שהיא ,קלרה ,אמא שלי .אבא היה נרגע,
הוא לתומו חשב שהכל בסדר .עשיתי הצגה יפה" .יום אחד
חזרתי מבית הספר עם פתק קטן" .לילדה יש כינים בשיער,
נא טיפולכם" .קלרה ,שיום קודם נעלה אותי בחדרי למשך
יום שלם ,אחזה בצמתי וגררה אותי למקלחת .הבנתי לקראת
מה היא חותרת .התחננתי בפניה ,בואי נהרוג את הכינים עם
נפט ,נסרק אותם במסרק ברזל ,אבל היא ,ה"זרש" הזו ,משכה
את ראשי עם הצמה ,גררה את ראשי לתוך גיגית ,אחזה
בידיה מספריים ענקיים והתחילה לגזוז ...צעקתי בקול ניחר
אמא ,אמא ,אמא שבשמים ,תצילי אותי ,הבטחת לי שהצמה
תשאר ...אבל הרוע והזדון עשו את שלהם ...שערותי הושלכו
לפח האשפה ואני בשארית כוחותי נמלטתי לדירת השכנה
עד שאבא יבוא .התקפלתי בפינת ביתה של השכנה מייללת
וכאובה ,שבורה ומתגעגעת לאמא האמיתית שלי"...בשעת
לילה מאוחרת אבא הגיע ,חיפש אותי ,לא מצא .קלרה אמרה
לו שברחתי לשכנה ...הוא הרים אותי מעל הכסא שנימנמתי
עליו וראה את ראשי הגזוז .מי עשה לך את זה? צעק אבא,
וראיתי זעם מתפרץ מעיניו .קלרה עשתה לך? אני לא מאמין!!!
אני כבר נכנס הביתה ...מסוכן" .בחושים הילדותיים הקטנים
שלי ,הבנתי שזה לא יגמר טוב ,וחיי המשפחה של אבא ,ואמי
החורגת קלרה ,פשוט בסכנה .אבא ששמר עלי מכל משמר
ואהב אותי ,גילה – אולי – אחרי שנת נישואין שאני כנראה
עוברת מסכת של גיהנום עם אשתו החדשה .אל תשאלי
אותי איך ,אבל מן השמים נסכו בי כוחות עצומים .זקפתי את
כתפי ואת ראשי ואמרתי :אבא אל תכעס .קלרה רק רצתה
את טובתי ...השיער שלי היה מלא כינים ,היא רק רצתה שלא
אסבול מגרודים" .היא אמא טובה קלרה ,אמרתי ,והמילים
הללו כנראה נעתקו מן המקום הכי טהור שבנשמתי ,כי ראיתי
שאבא נרגע .הוא הושיב אותי על ברכיו ,ליטף את שערותיי
הקצוצות ולחש באוזני "אבל הבטחנו לאמא שלך ,שרק ערב
החתונה נחתוך את הצמה"" .לא נורא אבא ,עניתי לו ,מהיום
אגדל צמה חדשה ,יפה ועבה יותר מן הצמה שאמא קלעה לי.
אמא בטח תסלח לנו ,היא בוודאי תבין" .סבתא עליזה מררה
בבכי" .חיפיתי על האשה הרעה הזו שנים רבות עד יום מותה.
אבא מעולם לא חשף ממני את החלק המרושע שבאישיות
שלה ...אבל אני לא סולחת לה .לא סולחת לה!! .היא עשתה
לי פצע בלב שלא מתאחה .אבל הרבנית ,תאמיני לי ,למדתי
ממנה איך לא להיות אמא ואשה .היא היתה הדוגמא הכי
מופתית בשבילי ,כיצד לא לנהוג ."...הרבנית שוש אחזה
בידיה של עליזה ואמרה" :את חייבת לסלוח לה 40 .שנה
חלפו מאז ,ומי יודע איזה יסורים היא סובלת מן ההקפדה
שלך .הקב"ה סולח לגרועים שבבני האדם .ודעי לך ,עליזה,
שבכוח המחילה שלך ,עכשיו ,נכון להרגע ,את מורידה שפע
רחמים וחיים לכלל ישראל .ועם ישראל ,את יודעת עליזה,
זקוק להרבה הרבה רחמים" .השתיים פתחו ספר תהילים ועל
המרפסת המשקיפה לים הפתוח המשתרע לאורך חופה של
העיר ,קראו פרקי תהילים מילה אחרי מילה לעילוי נשמת
קלרה בת מלכה ת.נ.צ.ב.ה .שבחסדי השם באה על תיקונה
השלם.
באדיבות הרב קובי לוי הי“ו

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי...
לאחותי שתיהיה בריאה גילו לאחר בדיקה רפואית
מסויימת ממצאים שלא היו טובים והרופאים אמרו
שיש סיכוי שהיא תצטרך טיפול כמוטרפי .אמא
שלנו שתחיה באריכות ימים ובבריאות ,אינה צעירה
והחלטנו שלא כדאי לספר לה על המצב של אחותי
ולהדאיג אותה מחמת גילה .אני שאני מורגלת לעשות
פדיונות ב"חסדי ינון" הצעתי לעשות ”פדיון נפש“
עבור אחותי,שתבריא במהרה ללא שום צורך בטיפול
כמוטרפי ,שמא השער ינשור ואמי שתחיה תבין מה
ביתה עוברת .אני מתקשרת דבר ראשון להודות לבורא
יתברך ולספר על חסדיו הגדולים שברוך השם הצליחו
למגר את המחלה ללא שום צורך בטיפול כמוטרפי,
וכך אימי שתחיה לא חוותה שום צער ממה שקרה ,רק
להודות לבורא.
א,ה מרעננה

לצערי הרב גילו לי גידול בבטן בגודל כדור ,לא על אף
אחד בישראל .החליטו לנתח בניתוח פתוח ,זה אומר
לפתוח את הבטן וההחלמה לאחר מכן מאד ארוכה
וקשה .בקשתי מהרופא המנתח שיעשה לי ניתוח
לפרוסקופי שזה ניתוח זעיר פולשני וההחלמה יותר
מהירה .לא קבלתי תשובה מהמנתח .ולפני הניתוח
הזמנתי לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והלכתי לניתוח
בלב שקט .לפני שהרדימו אותי שוב בקשתי שיעשו
לי ניתוח לפרוסקופי ,אמרתי למנתח ,יש לי ילדים
קטנים בבית ועכשיו חופש גדול...אחרי שהתעוררתי
המנתח הסביר לי שהיה ניתוח לא רגיל ,לא ראיתי
כזה דבר ,היה משהו מיוחד .הוא הצליח להוציא את
כל הגידול בדרך לפרוסקופית ,דבר שלא חשב שניתן
לעשות בכלל .אחרי יומיים היתי על הרגלים כמו כלום
וכבר תפקדתי תפקוד מלא ,בריאה ושלמה...ישתבח
שמו לעד! כמו שנאמר :מחשבות רבות בלב איש ועצת
ה‘ היא תקום!...
בעילום שם

אחותי נסתה להשכיר דירה במקום מסוים במשך
תקופה ארוכה ללא הצלחה .שום דבר לא נראה
באופק .הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“,
והודו להשם...אחרי כמה ימים מצאה דירה ,חתמה
חוזה ,והכל הלך לה בקלות ברוך השם! תודה לבורא
עולם...
ר.ג

לזכוי הרבים -ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס . 077-2182992

לבן שלי ,לא היה עבודה ,לא מצא תעבודה כמתכנת,
הכל נראה חסום ותקוע ,כל מה שניסה לא הלך .אז
בשקט ,עשיתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ופשוט
למחרת ,נכנסה לו עבודה ,ולאט לאט אחרי זה הכל
נפתח מחדש...מזמור לתודה!!!
מרים
במוצ“ש אשתי היתה בחדר לידה .הלידה לא התקדמה
ופתאום היתה האטה בדופק .הרופאים לאחר
התיעצות רצו לנתח .מכיון שאני מכיר את הארגון
מקרוב ,מיד התקשרתי ל“חסדי ינון“ ,והזמנתי ”פדיון
נפש“ לאישתי ,למרות שידעתי שהפדיון יעשה רק
בשעות הבקר .היה חשוב לי לתרום את הצדקה במידי.
לא עברו עשר דקות לאחר השיחת טלפון ,וחל מהפך
בחדר הלידה .והכל התקדם למצב לידה בבת אחת...
ותוך חצי שעה אישתי ילדה תינוקת בריאה ושלמה,
ישתבח שמו לעד! הרופאים עצמם אמרו שזאת היתה
לידה על טבעית ,מעל כל הגיון .אני מתקשר כולי נרגש
כדי לבשר בשורות טובות ,ולהודות לבורא עולם על
הסיעתא דשמיא המדהימה...חסדי השם כי לא תמנו
כי לא כלו רחמיו...
מתתיהו
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לפרטים03-6182992 :

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

החיזוק השבועי

העולם הוא מראה  -השתדל להראות טוב
באחד הימים נכנס אדם לחנות רהיטים לקנות מראה .בעל החנות הציע לו מראה גדולה ויפה ,הסתכל האיש במראה וסירב לקנותה .שאלו בעל החנות:
"מדוע אינך רוצה לקנותה? צבע המסגרת אינו יפה בעיניך? המראה קטנה מידיי?" השיבו האיש" :אני לא מעוניין לרכוש אותה כיוון שאני רואה בה תמונה
משונה  -בתוכה נמצא אדם בעל ראש פרוע ,הכובע שעל ראשו מונח על הצד ,על מצחו יש לכלוך של דם ,ובפניו כתם של דיו "...אמר לו בעל הבית" :שוטה
שכמותך! הלא התמונה שאתה רואה היא התמונה שלך ,אתה הוא המופיע במראה  -הליכלוכים הם בפניך ובמצחך ,הכובע המרושל ,שלך הוא ,אם תסדר
את הכובע על ראשך כראוי ,תרחץ מצחך ופניך מהליכלוך ,אז תראה תמונה אחרת במראה ,יפה ונקיה" .בורא עולם מנהיג את עולמו בהנהגת "מידה כנגד
מידה"  -כשם שהאדם מתנהג כך מתנהגים איתו ,ואנו בני האדם גם סיגלנו לעצמנו אתם ההנהגה הזו .בכל רגע בוחנים את מעשיך ,כשם שאתה מתנהג
מרֶך ָ ה' צִלְּך ָ עַל י ַד יְמִינ ֶךָ" (תהילים קכא' ,א') כשם שאתה מרים את ידך מעלה ,גם הצל שלך מרים
ש ְ
כך יתנהגו איתך ,מידה כנגד מידה .אמר דוד המלך" :ה' ֹׁ
את ידו ,כך בורא עולם מתנהג כמו הצל שלך ,כשם שאתה מתנהג כך הוא מתנהג איתך ,מה שעליך לעשות הוא לשפר את המראה שלך ,לסדר את "הכובע",
לנקות את "הליכלוכים" מעל פניך להראות טוב יותר ,וכך לקבל טוב הרבה יותר .ככל שתאיר פנים לאחר ,תתנהג בכבוד ,תחייך ,תתן מילה טובה ,לבטח
תקבל הארת פנים ,כבוד והרבה נחת מסביבתך...העולם הוא מראה ,תתמיד להראות טוב כדי שבמראה תראה אדם יפה ,נקי ובעל מאור פנים...
(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!

לפרטים בקו הישועות 03-6182992

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

המשך מטעמים לשולחן :אמרתי כך" :טוב תתי אותה לך ,מתתי אותה לאיש אחר" כלומר ,אם אני אחליט לחתן אותה ,אעדיף לתת אותה לך מאשר
לאיש אחר ,אבל עוד לא החלטתי בכלל לחתן אותה .וכי ראית שנתתי אותה למשהו אחר? לא .אז גם לא לך! מלבד זאת ,טוען לבן ,אתה הרי למדת במשך
ארבע עשרה שנים בישיבת שם ועבר ,לא? אם כך ,למדן כמוך צריך להבין ש"תתי" בגימטרייה קטנה תשע" ,מתתי" בגימטרייה קטנה שלוש-עשרה .רחל
בגימטרייה קטנה שלוש -עשרה ,לאה בגימטרייה קטנה תשע .זה בדיוק מה שאמרתי לך :טוב "תתי" ,היינו לאה" ,אותה לך"" .מתתי" ,היינו רחל ,שאותה
אתן "לאיש אחר" .האם לא כך אמרתי?! כנראה אינך למדן מספיק ,זו הבעיה! כזה רמאי ,שקרן ונוכל היה לבן הארמי! הלך יעקב אבינו ללאה ושאל אותה:
"מדוע עשית לי זאת? הרי ידעת שאביך מרמה אותי ,מדוע לא גלית לי? מדוע ששאלתי אותך מי את אמרת שאת רחל?" ענתה לו לאה" :הרי אתה בעצמך
אמרת לאביך 'אנכי עשו בכרך' ,לא?! אם אתה עשו -אני רחל!" וזאת עלינו לדעת :לאה אמנו היתה קודש הקודשים ,היא לא אמרה סתם דברים ,בצחוק או
בלגלוג ,חלילה .מה ,אפוא ,התכונה לומר לו במילים אלו? כונתה היתה לומר כך :אתה הרי קנית את הבכורה ,ומשום כך אמרת לאביך" :אנכי עשו בכרך" ,ואני
מכירה בכך שהנך הבכור .נמצא שכיום אתה הגדול מבין האחים שבבית יצחק ,והרי כולם יודעים ש"הגדולה לגדול" ,ולכן מן הדין אני שייכת לך ולא רחל!
ומתוק האור

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-
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