
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת
“בראשית”

הפטרה: “כה אמר האל
מברכין החודש”

”לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני 
הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו 
בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים: היאך יכלנו לכבש הר גבוה כזה, ורשעים 
בוכין ואומרים : היאך לא יכלנו לכבש את חוט השערה הזה“ )סוכה נב ע“א( הסבא 
מנובהרדוק מביא משל המתאר לנו מיהו היצר הרע ומה דרכי פעולתו: פעם היה 
אדם שמטה לחמו נשבר. אמר לו חברו: אל דאגה, אני אסדר לך ’פנסיון‘ מלא עם 
שלוש ארוחות ביום, מטה מוצעת, כולל רחצה חמה. כל שעליך לעשות, להניח 
שתי רטיות על עיניך ולהציג עצמך כעור, ואביא אותך לבית חולים, וכך היה.כעבור 
התנאים  על  שבחים  ה‘חולה‘  הרעיף  ה‘חולה‘.  את  לבקר  החבר  בא  ימים  כמה 
להתרענן  רוצה  ואינך  ”נו,  ה‘חולה‘:  את  החבר  שאל  לחברו,  והודה  המעולים 
ברחיצה בים?“ ”ודאי, אבל איך אלך לים והלא אינני רואה?!“...“אני אדאג לך, 
אחז בידך ואוביל אותך לים“ לקח האיש את ה‘עור‘ לככר העיר, ואז אמר לו:“הנה 
הגענו לים, אתה יכול לפשוט את בגדיך ולהכנס למים“...לאחר שהסיר את בגדין, 
כמצותו  שעשה  עיניך“...לאחר  מעל  הרטיות  את  הסר  ה‘חבר‘:“עכישו  לו  אמר 
ופקח את שתי עיניו ראה היכן הוא. רק אז התברר לו מה עולל לו ’חברו הנאמן‘. 
אומר הסבא מנובהרדוק: כך היצר הרע משטה באדם. תחילה אומר לו: ”אני החבר 
הכי טוב שלך“. לאחר שרוכש אמונו, מסית אותו לחטא, לאחר מכן רץ להשטין 
עליו, ולבסוף רץ להרוג אותו: ”הוא יצר הרע,הוא השטן, הוא מלאך המות“ )בבא 
בתרא טז, ע“א(. כשמביא אותו לשמים, הוא מציג אותו ערום ועריה...וכמו שאומר 
שלמה המלך )קהלת יב, יג(: “סוף דבר הכל נשמע“, ואומר התרגום, שכל מה שעושה 
האדם בסתר בעולם הזה, עתיד להשמע ולהראות בעולם הבא לעיני כל. אין תמה 
נראה להם  ולמה הכונה שהיצר הרע  בוכים הרשעים לעתיד לבוא!  אפוא מדוע 
כ‘חוט השערה‘? אומר המגיד מדובנא על הפסוק )איכה א, ט(:“טומאתה בשוליה לא 
זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה“. מאן-דהו ראה אצל חברו מפת שולחן 
הדורה. מצאה המפה חן בעיניו, הלך לחנות ורכש מפה דומה. המוכר הסב תשומת 
ליבו שיש לתפור מכפלת בשולי המפה, כדי שלא תפרם. חנות התפירה שכנה בקצה 
השולים.  תפירת  על  יותר  הוא  זמן  שמקוצר  החליט  והקונה  העיר,  של  המרחק 
ויצאה מכלל שמוש!הנמשל: היצר הרע לא  זמן רב עד שהמפה נפרמה  לא חלף 
מתעמת עם האדם פנים מול פנים. הוא לא מורה לו ישירות לעבור עברה. לעולם 
הוא לא יאמר לו: חלל שבת, אל תניח תפילין וכדומה, כי הוא יודע שהאדם לא 
ישמע לו. אלא ”טומאתה בשוליה“ היצר מפתה ומשדל אותו בדברים שבשולים, 
ענינים שאינם מגוף העברה אלא בשוליה. ואם לא דואגים לחזק את השולים, סופו 
שהבגד כולו יפרם ויצא מכלל שמוש,“לא זכרה אחריתה ותרד פלאים“. הירידה 
והנפילה היא ’פלאים‘. כאשר יורדים-יורדים עד תהום! לעתיד לבוא יראה היצר 
הרע לרשעים כחוט השערה. הוא שדל ופתה את האדם בדברים הקטנים,הפעוטים, 
שבעיני הבריות הם חסרי חשיבות. והאדם התפתה, וסופו שירד פלאים והדרדר 
לגמרי. אז מה הפלא שהוא בוכה ומצטער על כך?! אלא שעדין יש להבין, מילא 
הרשעים בוכים, אבל למה הצדיקים בוכים? המהרש“א אומר שהם בוכים מרוב 
ואם  בריותיו,  עם  להטיב  העולם  את  ברא  הקב“ה  מן:  מרדכי  רבי  באר  שמחה. 
ינחיל להם גן עדן ללא בחירה, הרי זאת איננה הטובה האמיתית, כי הדבר יחשב 
להם ”לחם חסד“. לכן טוב לו לאדם לעמול ולהתיגע בעבודת ה‘ ולכוף ולהתגבר 
על יצרו בעמל רוחו, אז יקבל את שכרו כדין וינחיל גן עדן בזכות ולא בחסד - וזו 
ההטבה האמיתית. על כך בוכים הצדיקים: הלא היצר הרע היה הר גבוה ולא יכלנו 
כך  ועל  נקבל ”לחם חסד“  ונמצא שאנו  לנו,  עזר  ה‘  לבדנו, אלא  עליו  להתגבר 
הם מתמלאים צער גדול ובוכים. לאמיתו של דבר, כל מה שמצליח האדם להשיג 
בעמלו, הרי זה מכח הסיעתא דשמיא שזוכה לה מאת ה‘. אבל האדם עצמו סבור 
שרק בגלל התאמצותו והתיגעותו זכה להשיג את מעלתו...המגיד מדובנא נשא על 
כך את משלו: משל למה הדבר דומה, לאיש אחד שירד מנכסיו עד שהגיע לפת 

לחם. היה לו חבר, עשיר גדול, אשר מצבו העגום של חברו העני נגע ללבו.              
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שאסור  בשבת  שנחלב  חלב  א. 
לטלטלו  אסור  בשבת,  בשתיה 
ט‘(.                                                                                                                                              סעיף  הגר“ז  )שו“ע  גוי.  ידי  על  אלא 

אותם  שמניחים  וצימוקים  גרגורות  ב. 
לפי  בשבת,  בטלטול  אסורים  ליבשם, 
וכיון  קודם שהתייבשו,  שהם מסריחים 
שהוא יודע שהם עתידים להסריח, מסיח 
ולא  בידים  ודחאם  והואיל  מהם,  דעתו 
מוקצה.  נעשו  לאכילה,  ראויים  נשארו 
אבל אם יבשו קודם בין השמשות בערב 
הבעלים  ידעו  שלא  פי  על  אף  שבת, 
שלהם עד יום השבת, רשאים לטלטלם 
ולאוכלם בשבת.                                                                   

ג. בגדים רטובים אחר כביסתם, ששטח 
אותם בערב שבת על חבל לייבשם, ובבין 
השמשות עדיין היה בהם רטיבות טופח 
על מנת להטפיח, וביום השבת נתייבשו, 
בשבת,  בהם  ולהשתמש  לטלטם  מותר 
ואין בהם שום איסור משום מוקצה.     
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סיפור השבוע
אתם בוודאי מכירים את האמהות הטובות הללו שמזילות דמעות מול נרות 
השבת, אבל דמעות, מפלים כמי-נהר. עין במר בוכה, ולפעמים הלב לא כל 
כך שמח. כזאת היא הגברת מזל אבוטבול שתחיה, אמא חמה אוהבת לחמש 
בנות נשואות ואחת רווקה. אמא מחבקת ועוטפת ועוטפת, שהתפילות שלה 
מרקיעות שחקים ושערי דמעות מבחינתה מעולם לא זזו ימינה או שמאלה. 
יש כמה מחברותיה שטוענות בעקשנות, שגם אם היו ננעלים השערים הללו 
– חס וחלילה – עם 1,000 מנעולים, מזל שתחיה היתה פורצת 100 מנעולים 
למתכונתו  חוזר  והשער  דמעות  עשר  חשבון,  תעשו  ועכשיו  אחת.  בדמעה 
הראשונה. אז מה היו לנו פה? לא הרבה. בואו נרד קצת לפרטים. דווקא חמש 
בנותיה הקטנות הן הנשואות, ובלי עין רעה, יש לה נכדים מכל אחת מהן. 
לא סופרים כי זה בגלל אותה עין “חמסה, חמסה”. אבל דווקא הבכורה, הכי 
מקסימה, נאה וחכמה, דניאלה אבוטבול, שהמריאה אל מעבר לגיל 33, עדיין 
רווקה. לא נעים, וגם לא היה קל לשכנע את אחיותיה לקבל שידוכים לפניה 
כמנהג כמה משפחות מיוחסות שלא מעדת הספרדים. אבל דניאלה הנינוחה 
וטובת-הלב ויתרה, ולא עשתה שום ענין מכך שאחיותיה הקימו את בתיהן 
הרבה הרבה לפניה. היתה לה שמחת-חיים מיוחדת שכזו, שלא הקרינה אפילו 
לא שביב קטן של קינאה או עצבות חלילה. היא באמת שמחה בשמחתן, אבל 
עמוק  המשפחה...  של  השלמות  על  שהעיבה  קטנה  שריטה  איזושהי  היתה 
עושה  ומה  נו,  עולם.  של  ריבונו  של  עינו  רק  ראתה.  לא  עין  בליבה,  עמוק 
אמא מזל בשביל שדניאלה תתחתן? הופכת עולמות, מרעישה שמים וארץ, 
נרדמים  ומקיצה  ישנים  ציוני הצדיקים שוכני עפר, מעוררת  פוקדת את כל 
בדמעות עד אין מספר, ובזעקות מן הלב עד אין חקר. ומי צדיק מנוחתו עדן, 
חלילה  להתעלם?  לעצמו  ומרשה  אבוטבול  מזל  של  תחינותיה  את  ששמע 
וחס, עשרות ואולי מאות צדיקים מבאר-שבע בדרום ועד ציון הרשב”י בצפון 
כבר הכירו היטב את הרווקה דניאלה אבוטבול שנכנסה לעשור הרביעי של 
שדניאלה  לציין,  המקום  אולי  כאן  באופק.  מתאים  שידוך  אין  ועדיין  חייה, 
הצדקנית שכמובן גדלה בבית חרדי למהדרין, עם אהבת ישראל מתפרצת, לא 
רצתה להינשא לבעל תשובה. רק לחרדי מבית. למה? ככה. מי אנו שננבור 
נואשו,  הרבניות  עייפו,  השדכנים  בית.  בדק  שם  ונעשה  הפנימי  בעולמה 
החברות התרחקו, ורק אמא אבוטבול בלתי נלאיית, מחפשת עוד ציון צדיק 
עפר, שמרעישים  שוכני  הצדיקים  הארוכה של  לרכבת  הוא  גם  שייכנס  כדי 
האהובה,  בתה  דניאלה  בעבור  והכל  מזה,  למעלה  אף  ואולי  רקיעים  שבעה 
בתשובה  חזר  שיר  ארנון  נו.  נו,  תשובה.  בעל  ולא  מבית  חרדי  רק  שרוצה 
באנגליה. כאן לא המקום והזמן לספר על עלילותיו, אך די אם נוביל אתכם 
לפרק האחרון בגילגולו החילוני. שעת בוקר, תאונת דרכים על ציר הררי לא 
רחוק מגבול סקוטלנד. אדון שיר הטיילן המושבע רכוב על אופניו, מתנגש 
 50 למרחק  אופניו  עם  עף  שיר  ארנון  בירידה.  הטנדר  בעלייה  שיר  בטנדר. 
מטר לעבר תהום עמוקה ומיוערת בדלילות. תהום כזו שאם נוחתים עליה, 
יודעים איך לאסוף את הזכרונות. אלא שכנראה  זק”א המיומנים  רק אנשי 
מן השמים ריחמו, ושיר נחת על צמרת עץ פרא תלוי בין שמים לארץ. כוח 
נעלם נטע בו כוחות לאחוז בענפי העץ, וכשכולו שותת דם מכל חלקי גופו, 
הוא הביט מטה והבין, שאם חלילה הוא מרפה... זה הסוף שלו.נו, וזה בדיוק 
הזמן הנכון והמתאים לעשות היכרות עם אבא. איזה אבא? אבא שבשמים. 
אביו  עם  היכרות  דקות  באותן  ונהנתן, עשה  מושבניק מחוספס  שיר  ארנון 
ומצד שני  בידיים שלך,  יודע שאני  אני  לו: “אבא שבשמים תשמע...  ואמר 
לי  ותסלח  כבוד.  לך  עשיתי  ולא  אליך  התייחסתי  לא  פעם  שאף  יודע  אני 
שאני עכשיו בין שמים וארץ, לא מסוגל אפילו להזכיר את חטאי. אבל אני, 
כאן ועכשיו, חצי-חי חצי מת, נשבע! אם אני יוצא מכאן חי, אני מקבל על 
עצמי להיות חרדי כמו מאה שערים...”. לא תאמינו, זה הספיק. תוך דקות 
ספורות הגיעה למקום קבוצת חילוץ מיומנת שבעזרת מנוף מתאים, חבלים 
והרבה אומץ שלפו את ארנון שיר מן הטראומה, העלו אותו לכביש ומשם 
לידו  יומיים.  נקצר. ארנון שיר התעורר מעלפונו אחרי  בואו  לבית-החולים. 
הוא  פחוס  ואף  שבורות  שיניים  שלוש  של  חיוך  עם  המודאגת.  אמו  ניצבה 
רע  לא  בתהום...”.עסק  העץ,  על  כשהייתי  חזרתי בתשובה  לה “אמא  לחש 
הוא עשה עם הקב”ה, היות ושבועיים אחר כך בדרכו לישראל במטוס הוא 
כבר תיכנן את צעדיו הבאים.”אני אלמד בישיבה הכי טובה שיש בישראל, 

ולא של חוזרים בתשובה, של חרדים מבית”. אמר ועשה. אחרי ברור ממושך 
ראש  של  לחדרו  מיד  ונכנס  הארץ  בדרום  דוד”  “פעמי  לישיבת  הגיע  הוא 
עזרו  לא  כאן”.  ללמוד  “באתי  נחרצות  לו  והודיע  קרמן  ברוך  הרב  הישיבה 
השידולים וההסברים שהוא “צריך ללכת לישיבה של בעלי תשובה”, “לאט 
לאט”, “וזה לא מקומך”, וכל מיני תרוצים. ארנון שיר שלף שק-שינה, פרש 
אותו על הארץ ונרדם ליד שער הישיבה. ביום השלישי ראש הישיבה נכנע, 
העקשנות משתלמת. שיר צמח בישיבה כמו אקליפטוס ענק, אבל גם זקנו ירד 
לו על-פי מידותיו גדול ומרשים. “יש לו הדרת פנים של ראש ישיבה” ציחקקו 
ויראת שמים שקיבל בעודו תלוי על העץ באנגליה  חבריו. “כנראה האימה 
המושלגת חלחלו בו, ולכן הדרת פניו כה מאירה”. דוד בניסטי החברותא של 
ארנון שיר, היה גם מעריץ גדול שלו. במיוחד שבה את ליבו הצחוק המחוספס 
של המושבניק, שהיה מסוגל בהתפרצות אחת גורפת, להפוך ישיבה רדומה 
לנהר שוטף של שטייגן וחיוכים מתוקים. שיר אהב לצחוק ודוד בניסטי ידע 
איך להצחיק אותו. שלא תטעו, הם למדו מצויין, אבל בניסטי הירושלמי למד 
מרבותיו, כי בדיחה טובה בתחילת הסדר, דוחפת ללימוד שופע שמחת-חיים, 
ושיר  שיהיה בריא, אהב לצחוק עם כל השפתיים והשיניים והלחיים והזקן 
זו  איתו.  יחד  צוחק  העולם  כל  וכאילו  הקוטב,  ענני  כמו  ריחף  שלו  הענק 
השנה השלישית שארנון שיר ודוד בניסטי לומדים בצוותא. רבים כבר הספיקו 
לשכוח ששיר הגיע לכאן עם שק שינה ואחרי בילוי על צמרת עץ אנגלי. הגיל 
של המושבניק התמר ל- 34, ושידוך? אין עדיין באופק. לפתע הבזיק במוחו 
של בניסטי רעיון. יש לו בת דודה מוכשרת ונאה, מעוכבת שידוכין, היא כבר 
בת 33, ואמא שלה, דודתו רבת-החסד מזל אבוטבול עדיין אצה ורצה מציון 
לציון ומרעידה שערים וארמונות, ולא נותנת מנוחה לא לפמלייה של מעלה, 
ולא לפמלייה של מטה. היא רוצה שדניאלה תתחתן כבר. נכון, יש בעיה, היא 
רוצה רק חרדי מבית, אבל “ריבונו של עולם תמצא כבר את המכסה לסיר 
של דניאלה, מצידי שיהיה חוזר בתשובה שמטפס על עצים, העיקר בשביל 
חוזר  התואר  את  הבליעה  אבוטבול  גב’  לב,  שימו  הופה...  שלך...”.  הכבוד 
בתשובה עם התואר מטפס על עצים... את המשפט הזה זכר היטב דוד בניסטי 
כשביקר לפני כחודש בבית דודתו והדיבור הזה התלבש יופי יופי על ארנון 
מצויינת  בחורה  עבורך.  מעולה  שידוך  לי  יש  ארנון,  “תשמע  מיודענו.  שיר 
במידותיה, מבית טוב, עם מקצוע מכניס, היא בת 34 אתה בן 35... ובלי עין 
רעה יש לך חזות של צדיק קדוש ותלמיד חכם. רק תעשה לי טובה אל תגיד 
לה בפגישה הראשונה שאתה חוזר בתשובה, כי זה יקלקל הכל... ועוד טובה 
קטנה, אל תצחק בפגישה הראשונה שלך כמו שאתה נוהג לצחוק וסוחף חצי 
עולם. היא ישר תקלוט שהצחוק הזה בא מאיפשהו, ובטח לא ממאה שערים 
הישיבה  ברכתו של ראש  קיבלו את  ושיר  בניסטי  גייטסהד...”.  מישיבת  או 
הרב ברוך קרמן, ולאחר תאום טלפוני הפגישה הראשונה יצאה לדרך. האמא 
הנרגשת מזל אבוטבול, אחזה ספר תהילים והחליטה לא לעזוב אותו עד תום 
הפגישה גם אם זה יקח 10 שעות. ארנון שיר היה מרוגש בדרך לתל-אביב, 
וגם  ושינן לעצמו “אל תספר שאתה בעל תשובה, ואל תצחק צחוק סוחף. 
ואז הוא התפרץ באוטובוס  אל תספר לה שהיית תלוי על עץ באנגליה...”. 
וחוקרות. ארנון  עיניים תמהות  באותו צחוק מתגלגל שהדביק לעברו המון 
שיר עם עיניים תכולות ובורקות מהתרגשות, נכנס לפנות ערב ללובי מלון 
“אכדיה” בהרצליה, מביט בשעונו, מתיישב בכורסא צדדית וממתין למשודכת 
ומשנן. אם תרצו או  דניאלה אבוטבול. הוא שולף מכיס ספר משניות  שלו 
לא תרצו, העולם - באותן דקות - התחלק לשלושה חלקים בולטים. החלק 
ראשון שייך למזל אבוטבול הישובה במטבחה הקטן שבדירתה בפתח-תקווה, 
אוחזת ספר תהילים ובוכה בלי הפסק. הפעם היא לא הרפתה גם מדוד המלך, 
והזעיקה אותו מגנזי מרומים לא להחשות ולא להתעלם. “אתה מלך המשיח, 
אתה מנהיגו הנצחי של עם ישראל, ולא תתכן גאולה שלמה, מבלי שיכלו כל 
הנשמות שבגוף. אדוני המלך דוד, אני מתחננת לפניך שתרעיד שמים וארץ כדי 
שבתי דניאלה תזכה היום לשידוך הגון עם חתן תלמיד חכם משורש נשמתה”. 
נו, כאשר תפילה כזו פורצת מעומק הלב ומחביונותיו הטהורים, דוד המלך 
יכול להישאר אדיש?                                                   .                   .                                                                                                         

המשך בשבוע הבא אי“ה - באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

אמץ משפחה נזקקתלחגלחג
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



הרבה  עם  גרוע,  מנהל  עם  בעבודה  היתי 
כבר  שסבלתי  כך  כדי  עד  היה  המצב  לחץ, 
מהתקפי חרדה מהמצב שם. הזמנתי ”פדיון 
נפש“ ב“חסדי ינון“, רציתי למצא עבודה עם 
מצאתי  הפדיון  לאחר  יותר.  טובים  תנאים 
מצוינים  תנאים  עם  לבית,  קרובה  עבודה 
ועם מנהל מדהים...אין מילים להודות לבורא 
עולם! תודה!                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
         א.י.צ.

לאחות החתן שלי, גילו לא עלינו ולא על אף אחד בישראל, גידול בראש, לפני שלושה שבועות 
חירום  לניתוח  אותה  הכניסו  הבדיקה  ולאחר  ששי,  ביום  היה  זה  לבדיקות,  דחוף  אותה  שלחו 
להסרת הגידול. לאחר הניתוח השאירו לה נקזים בראש, ניסו לסגור אותם ולא הצליחו. הרופאים 
לא ידעו בדיוק מה לעשות. היו הרבה דיונים. בנתיים, התקשרתי ל“חסדי ינון“, שיעשו לה ”פדיון 
נפש“ דחוף. ביום רביעי בבקר עשו לה את הפדיון, וביום רביעי בלילה הכניסו אותה לניתוח שני. 
וחזרה  הנקזים מהראש,  לה את  הוציאו  להכרה, אתמול  חזרה  היא  ברוך השם הצליח,  הניתוח 
למחלקה. היא מרגישה טוב ב“ה. ראינו בחוש את יד ההשגחה, הקב“ה רחום וחנון...בזכות הצדיק, 
ראינו נס, ממש...ואתם היתם השליחים...שזכוי הרבים יעמוד לזכותה, ושיהיה לה בריאות איתנה 
בע“ה...                                                                                                         בעילום שם

למדתי יעוץ מס והיתי צריכה לעבור 
וקשים,  גדולים  מבחנים  ארבעה 
האחרונים  לשניים  כשניגשתי 
שנשארו לי נכשלתי. אז החלטתי 
הפעם  אבל  ב‘,  למועד  לגשת 
ל“חסדי  פניתי  מבחן  כל  לפני 
ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ ליום 
המבחן. ובסיעתא דשמיא עברתי 
אותם בציונים טובים מאד. תודה 
להשם, ולשליחיו הטובים...                                                                                                                                   
ג. מהמרכז

לאחותי היה איזה סיבוך בהריון, עשיתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לפני ניתוח שנאלצה לעבור. הניתוח 
עבר בהצלחה ב“ה. אך הרופאים אמרו לה שלא תוכל להקלט להריון כי זה מסוכן. ועכשיו ברוך השם, היא 
בהריון והכל תקין, כנגד כל התחזיות שלהם. אין מילים להודות לה‘, שום דבר לא ברור מאליו...שזכוי הרבים 
יעמוד לזכותה ויהיה לה לידה קלה בע“ה.                                                                                                                                 
     בעילום שם

הנכדים שלי לא התקבלו לתלמוד תורה במשך חצי שנה. נסיון כזה לא מאחלת לאף אחד, ילדים קטנים 
ללא מסגרת, במשך כל כך הרבה זמן, זה קורע את הלב... יום אחד לקחתי את הענינים לידיים והזמנתי 
מלים  אין  למסגרות...  כולם  חודש התקבלו  תוך  הרבה,  ולשמחתי  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורם 
להודות לאבינו שבשמים. ממש הרגשתי שהצדיק, רבי ינון חורי זצוק“ל, פועל עבורנו שם למעלה...אין 

עוד מלבדו! תודה אבא!
                                                                                                        בעילום שם



לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן

פתח העשיר את ארנקו, הושיט לחברו חבילה גדולה של 
שטרות כסף ואמר לו:“הנה לך!“ סרב העני ואמר:“איני 
זאת  קבל  כך  העשיר:“אם  אמר  מתנות“.  לקבל  מוכן 
בתור הלואה, וכשירוח לך תחזיר לי“. הסכים העני. נטל 
כונה  מתוך  מסעפים,  מסחר  בעסקי  ופתח  הכסף  את 
שבבא היום ירויח רוחים נאים וכך יוכל להשיב לחברו 
לחבריו  הלך  העשיר?  עשה  ומה  ההלואה.  סכום  את 
הסוחרים הגדולים, עמם היה בקשרי מסחר, ושלם להם 
מכיסו כדי שימכרו לעני במחירים נמוכים. אחר כך הלך 
לקהל לקוחותיו ושלם להם כדי שיבואו אל העני ויקנו 
ממנו את הסחורה במחיר גבוה בהרבה מן השוק! ואכן 
בתוך זמן קצר שגשגו עסקיו של העני והוא צבר רוחים 
עצומים. כעבור ימים אחדים שב אל חברו העשיר ובשר 
לו בשמחה כי כבר יש בידו להשיב לו סכום ההלואה...
הצליח  איך  מתפלא  מאד  הוא  כי  ואמר  העני  הוסיף 
בזמן כה קצר לעשות עסקים כל כך מוצלחים. העשיר 
חיך לעצמו אך כלפי חוץ הראה לו פנים תמהות ואמר 
אומרת  הצלחת..כך  איך  מתפלא  מאד  אני  גם  באמת 
הגמרא כשהצדיקים יאמרו איך יכלנו לכבוש הר גבוה 
יפלא... בעיני  גם  ואומר:  אתם  תמה  הקב“ה  אף  כזה 
חוט  באמת:  הרע  יצר  מהו  בעצם,  לוי‘:  ה‘בית  שואל 
השערה או הר גבוה? מי צודק, הצדיקים או הרשעים? 
וגם הרשעים צודקים בהגדרתם.  ומשיב: גם הצדיקים 
מאתים;  רוצה  מנה,  לו  יש  הממון-  תאות  בעל  הרשע 
יש לו מאתים, רוצה ארבע מאות! אבל האדם הצדיק, 
שאין לו מנה ודי לו במנה, מצבו שפיר לאין ערוך ממי 
שיש לו מאתים ורוצה כעת ארבע מאות, כי ההוא אינו 
מחשיב כלל המאתים!הוא כבר היה במצב שיש לו מנה, 
ומצב זה לא שוה בעיניו לכלום! כך דרכו של היצר הרע. 
הוא עובד על הדמיון של האדם ובכל מצב שהוא נמצא 
הוא מציב לו אתגר, שרק אם יהיה לו כפול מזה, רק אז 
תהיה לחייו משמעות, ובלי זה אין ערך לחייו! אם כן, 
לגבי הצדיקים, מה שתאר להם היצר הרע נראה להם 
כהר גבוה! איך אפשר להשיג מנה?! אבל לגבי הרשעים, 
שכבר היו במצב הזה, שהיה להם מנה ועתה הם זקוקים 
למאתים, היצר הרע בא ומשדל אותם: כדאי לכם, תעשו 
עוד מאמץ קטן ותצליחו להשיג את משמעות החיים!...
הר  אותו  כי  השערה,  כחוט  להם  נראה  הרשעים  לכן 
שהיה קשה בעיניך איך אפשר לכבש אותו, באותו ההר 

עצמו הרשע כבר היה ויודע שאינו כלום!              
ומתוק האור
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