
מטעמים לשולחן

בס”ד

בצווי על מנין בני ישראל בפסוק זה, מודגש שיש לשאת את ראש כל עדת בני ישראל, 
ורק הפסוק הבא ממעט ואומר כי יש לפקוד בני עשרים שנה ומעלה, ומקשה ה“בן איש 
חי“: מדוע הדגישה התורה את המילה ’כל‘, על אף, שלכאורה, ברור שמדובר בכולם? 
וכה דבריו: פעם אחת שמעתי   - לו  הוא מתרץ את הדברים באמצעות מעשה שארע 
אדם המדבר בגנות אחינו בית ישראל היושבים בארצות אירופה, ואומר כי הם מחללי 
שבתות בפרהסיה מקטן ועד גדול, ואוכלים מאכלות אסורות, ועוד ועוד הרבה לגנותם. 
אמרתי לו: ’מי הכריחך לדברים אלו של גנות וחובה וקטרוג, ואתה, מה יש לך בדברים 
על  חונה  שאינו  זבוב,  מעשה  לעשות  תבחר  למה  ועוד,  זה?  בתגר  הכניסך  ומי  אלו? 
דבר נקי וטהור אלא רק על מכה, חבורה שעל הבשר, אם כן מדוע אתה מספר לי גנות 
אנשי אירופה ואינך מספר בדבר טוב ובשבח הנמצא בהם?!  ויאמר:‘מה יש לך להתנפל 
עלי, וכי יש למצא זכות על אנשים המחללים שבת ואוכלים נבלות וטרפות?‘ אמרתי 
לו:“יש ויש, כי הנה תמצא אפילו אותם אנשים המחללים שבתות ויום טוב, ואוכלים 
בשר בחלב, וטרפות, ושותים יין עם הנוכרים ומתערבים בהם, עם כל זה הם מחזיקים 
’יהודי‘ חרפה  יהודים, ואין שם  בשם היהדות עליהם, ומודים ומודיעים בפיהם שהם 
להם אלא שם כבוד ולתפארת, ואין זו זכות?!“ את דברי תוכחתו תבל ה“בן איש חי“ 
בסיפור: יהודי חשוב אצל המלכות הוזמן לסעודה גדולה אצל המלך ביחד עם חשובי 
השרים. כבודו היה לצנינים בעיני אחד השרים ששנא אותו שנאה גדולה, ועל מנת לצער 
אותו אסף כמה אנשים והורה להם שכאשר יגיע אותו יהודי בכרכרה המלכותית יעמדו 
שם ויצעקו : ’יהודי! יהודי!‘ כשעבר שם אותו יהודי ושמע צעקותיהם, נטל בידו אלף 
מטבעות זהב והשליך לעבר הצועקים: “הכסף בשבילכם!“ קרא לעברם משהביטו בו 
בהשתאות. וכשהבחין בפליאתו של השר על תגובתו, הסביר לו:“היתה לי שמחה גדולה 
בכך שקראו לי ’יהודי‘...“ משל למה הדבר דומה? אדם אחד קבל מאביו העשיר ירושה 
גדולה שכללה ממון רב וגם מרגלית יקרה ביותר. האיש לא נהג בחכמה רבה בממון, 
אלא החל לפזרו, להתהולל ולהמר על כל כספו-עד שלא נותרה בידו אפילו פרוטה אחת. 
בלית ברירה נגש אל הבנק ללוות כסף נוסף, וכשהתבקש להביא ערבון, הוציא מכיסו 
את המרגלית היקרה. לא חלף זמן רב עד שגם הכספים הללו בוזבזו, ושוב ניגש ללוות, 
אולם לאחר מספר פעמים בהן שב ולוה, סרבו מנהלי הבנק לאשר לו הלואה נוספת. 
ניגש אליו ידידיו ולחש על אזנו:“הלא המרגלית שהפקדת לערבון שוה פי שנים מחובך 
רב“. ”שוטה  כסף  בידך  ויותר  חובך,  וכך תכסה את  לבנק  כן, מכור אותה  לבנק, אם 
שבעולם“ ענה לו רעהו- ”כל זמן שיש בידי את המרגלית וכולם יודעים שהיא שלי, יש 
לי שם טוב. אם אמכור אותה לא ישאר בידי מאומה, ומה יאמרו עלי הבריות? יחוו עלי 
ויגידו:‘ זה האיש שהיה פעם עשיר‘...“אף אני כן“ - סים השר היהודי את משלו-“אמנם 
לא תמיד אני נוהג כיהודי, ואני יודע זאת, אולם כל זמן שקוראים לי ’יהודי‘, ואני עורך 
לבני ברית מילה, ונשמר לא להנשא לגויה-עדין יש לי סכוי גדול לחזור להיות ’עשיר‘ 
כפי שהייתי בעבר...לשוב ולהיות יהודי אמיתי!“. זהו לימוד הזכות על בני אירופה-סכם 
ה“בן איש חי“ את דברי תוכחתו-יש להם דבר טוב, ויש לצין אותו ולא רק להזכיר אותם 
לגנאי!. הבט וראה, הם אנשים המתערבים במקח וממכר עם אנשים עשירים גדולים, 
ולמרות זאת אינם פושטים מעליהם את שם היהודי, שמהוה עבורם כבוד ותפארת, ולא 
חרפה, חלילה. מידה זו, סים ואמר-מצויה בעם ישראל עוד משנות קדם, על אף שחטאו 
בחטאים חמורים, ואפילו בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מכל מקום לא פשטו 
ולא הסירו מעליהם את שם היהדות, ונזהרו מאד שלא לקחת להם נשים נכריות, כדי 
יוסר מעליהם השם המיוחד הזה. זהו שאומר הפסוק :“שאו את ראש כל עדת  שלא 
בני ישראל“, אמנם בין עם ישראל קימים כאלו ששכחו צורת יהודי מהי, אולם כל זמן 
שהם ממשיכים להיות ”למשפחותם לבית אבותם“ כל עוד הם דואגים להתחתן אך ורק 
עם יהודים, ואינם מתבישים בהיותם שיכים לעם ישראל, עדין יש להם הזכות להקרא 
ולהספר בתוך ”כל עדת בני ישראל“. ומכח זכות זו ראויים הם שיאמרו עליהם סנגוריה 
ודברי שבח, והקב“ה יעזור לכל עושה עול בעם ישראל לשוב בתשובה שלמה, כמו 
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ציר  לו  שיש  באון  בעיניו  החושש  א. 
דמעות  שהיו  או  מהן,  באחת  אפילו 
שהיה  או  כאב,  מרוב  מהן  שותתות 
בכלל  זה  הרי  בזה,  וכיוצא  דלקת  בהן 
עליו  ומחללים  סכנה,  בו  שיש  חולה 
את השבת, ועושים לו כל צרכי רפואה. 
מרגיש  אם  הדין  והוא  ה“ד(.  פ“ב  )הרמב“ם 

)ש“ע  במחט  כמו  בעין  דקירות  החולה 
יכול לתת  ובנתים  ט(.  סי‘ שכח סעיף  הגרי“ז 

משחה לתוך העינים. ואם אין אף אחד 
מכל הסמנים האלה אלא יש לו מיחוש 
עינים“  ”טיפות  לתת  לו  מותר  בעיניו, 

בעיניו.
השפה  מן  והוא  חלל  של  מכה  כל  ב. 
בכבד  או  במעיו  בין  בפיו  בין  ולפנים, 
בו  שיש  חולה  זה  הרי  שלו,  ובטחול 
)שם  השבת.  את  עליו  ומחללים  סכנה 
גב  על  או  היד  גב  שעל  ומכה  ה(.  הלכה 

לרפואתה.  שבת  עליה  מחללים  הרגל, 
לזה,  הסכימו  לא  בזמנינו  )והרופאים 
שבת  שמירת  הטבעים.  שנשתנו  וצ“ל 
כהלכתה החדש עמוד תקכה( וכן כל מכה 
הבשר  על  אפילו  ברזל  מחמת  שנעשת 
חולי  וכל  שבת.  עליה  מחללים  מבחוץ, 
שהרופאים אומרים שהוא סכנה, אפילו 
מחללים  מבחוץ,  האדם  בשר  על  הוא 
עליו את השבת.                                                                            
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סיפור השבוע
הכל יכול היה להיות ורוד וקסום, אבל כבר למדנו היטב על בשרנו, 
כי תוכניות קסומות וצבעוניות לחוד ומציאות לחוד, ואין השניים 
זה לזה. עדה נכנסה לחופה עם המון ציפיות, והיה לה  משיקים 
על מה לסמוך. החתן שלימינה היה בחור נפלא באמת, איש חרוץ 
ואמין, קובע עיתים לתורה, ועם המון רצון טוב להקים בית יהודי 
בני  להיות  השמים  מן  שיקבלו  הישרים  דור  את  ולחנך  נאמן, 
תורה עושים רצון קונם. שנות הנישואין הראשונות בהחלט ענו 
על עיקרי התוכנית. נחמן היה בעל טוב ומסור, שקונה לה מתנה 
בחג, תכשיט או בגד, אחר-כך הפך לאבא שופע חן וחסד לעולליו, 
חמישה בנים שנולדו זה אחר זה, סמוקי לחיים וחייכנים לעילא. 
הפרנסה אמנם דחוקה הייתה, איפה לא? אבל האור היהודי שבקע 
מן הבית החביב הזה, האיר על כל סביבותיו. דא עקא, שלאחר 
הגעתו לעולם של מנחם עוזיאל, נפל מצב-רוחו של נחמן. שעות 
ארוכות הוא היה ישן על מיטתו, בקושי שתה, בקושי אכל, רזה 
מאד, רופא המשפחה המליץ על בדיקת מומחה שינסה לאתר מה 
כן, נפשו כואבת ודואבת. צל ענק וסמיך עטף את  כואב לנפשו. 
ליבו של האיש היקר הזה, ולא אפשר לו לצמוח, ללבלב, להמשיך 
במסכת חיים של בית יהודי. דוקטור ירחמיאל אנטובסקי הוריד 
את משקפיו, תופף באצבעותיו בעצבנות על השולחן ואמר בשיא 
בשלב  לפחות  אשפוז,  דורש  זה  עדה...  גברת  “תראי  העדינות, 
האישיות  מבינה?  את  מתאים...  תרופתי  טיפול  צריך  הראשון... 
של בעלך השתנתה...”. עדה הבינה. חומות הביטחון והיציבות של 
הבית הזה צנחו באחת. מצבו של נחמן החמיר מאד, והאשפוז הפך 
לארוך וממושך, דבר שדרש ממנה כוחות נפש עצומים להתנייד 
מן הבית לבית החולים, לגדל חמישה עוללים, לצנוח לבור ללא 
שיבריא  שיבריא,  מפעמת  ותקווה  דחוקה,  פרנסה  של  תחתית 
שיבריא!!! נחמן שלה לא הבריא. למה? מפלאי תמים דעות אשר 
יודע לתזמן ולדקדק ייסורים מסוגים שונים לכל בריה, ביחס ישיר 
היא  התלוננה.  לא  היא  עלי-אדמות.  לתיקונה  באשר  ומדוקדק 
קיבלה עול מלכות שמים באהבה. זו משימת-חיים. מעבר לתמיכה 
פרחים,   - ילדים  חמישה  ולגדל  לטפח  להמשיך  עליה  בנחמן, 
יש  שבשמים.  אביהם  רצון  ויעשו  קדושים,  צאן  בעקבי  שיצעדו 
חיים של לבד. אין בעל חולה אלא לאשתו. מן אישה נשואה, שאין 
לה בעל עפ”י גדרי הכתובה... לא בדיוק מוגדרת, אולי עגונה, אולי 
אלמנה, אולי גרושה. מסע חיים לא פשוט כלל וכלל. אבל אם מן 
השמים רוצים כך, לעדה אין תלונות, ומה אנו נענה אחריה? שנה 
חלפה ועוד אחת. נבנתה לה סוג של שיגרה ומאבק קיומי-חינוכי 
לא  היא  בלב.  צביטה  חשה  היא  החגים,  כשהגיעו  אבל  יומיומי. 
מלאך, הרבנית שלה אומרת לה, “אין קשה, קשה יש רק בלחם. 
וכשקשה מתגברים”. היא נזכרת דומעת ועצובה במתנות שהגיש 
או  סיכה  זו  “תנחשי,  סוד.  וצופן  מחוייך  חגים  בערבי  נחמן  לה 
טבעת, עגילים או צמיד?” אף פעם לא הצליחה לנחש. תמיד הוא 
הפתיע. המתנות הללו, הצנועות, מילאו את ליבה באושר עצום, 
בחדווה של אישה שמעריכים אותה, שמכבדים אותה, שיש לה על 
מי להישען. והנה חג, ועוד חג, חולף, אין נחמן, ומתנות? אין. ר’ 
לוי, שלום לך! אחרי חמש שנים ללא נחמן בעלי, הוזמנתי לאירוע 
ונסיעה  הארץ,  בצפון  שם  אי  גרה  אני  ‘חינה’.  הקרוי  משפחתי, 
לירושלים עיר הקודש דורשת הרבה זמן וכסף. אך מכיוון שהיה 
לי הרבה הכרת הטוב לדודתי האמא של הכלה, העברתי את ילדיי 
שיש  הכסף  מעט  למרות  ונסעתי.  שלי  הטובה  השכנה  להשגחת 
ברשותי רכשתי מתנה מכובדת, וכתבתי לכלה מכתב ברכה מעומק 
הלב. כשהגעתי לאולם בשעת ערב, צבאו נשים רבות סביב לכלה 
העתידית. אם אינך יודע, זה למעשה טקס של אירוסין, במהלכו 
מורחים חינה, שהוא סוג של חומר על כף יד הכלה. מנהג מרוקאי 

טיפוסי. עמדתי בתור כמו כולן, כדי להשתתף במריחת הפולקלור 
של העדה. לפתע שמעתי את אם הכלה - דודתי - קוראת לעברי 
בקול רם, כשכולן שומעות “עשי לי טובה עדה, אל תגעי בחינה, 
אינני מסכימה שאישה גרושה, או כזו שאין לה בעל תיגע בכלה... 
את  תפתח  שהאדמה  התפללתי  מזלה”.  על  טוב  משפיע  לא  זה 
פיה ותבלע אותי חיה, כמו בלועי עדת קורח. עדיף למות מאשר 
בגורלי  נפל  אלמנה...  אינני  גרושה,  אינני  כך?  לא  פנים,  הלבנת 
מצב משונה... העלבון צרב את נשמתי, לרגע חשבתי לקחת את 
ולהפליט מילה או שתיים  מן האולם  המתנה לצאת בהפגנתיות 
כמו, “תתביישי לך, הלבנת את פניי והקב”ה ישלם שכרך מושלם”. 
חץ מכאיב פילח את ליבי וסירב לצאת. העדפתי לשתוק, לכסות 
את הכלימה המייסרת בחיוך מתוק קטן, לקרוץ לכלה בנחמדות 
פעם  ליבי  רעד.  גופי  אך  בסמוך,  שעמד  כיסא  בקצה  ולהתיישב 
מיליון פעימות בדקה, ורק היה חסר שאתעלף. “אני אשמה שבעלי 
והמוזמנות,  הכלה  עם  רקדתי  שבראו”.  לאדון  שתפנה  חולה? 
ואחרי שעתיים נסעתי בחזרה לביתי נעלבת ופגועה, מבלי שאף 
באוטובוס  חזרה  בנסיעה  כלי.  שבר  אני  שבעצם  הרגישה  אחת 
הבטתי דרך החלון בכוכבים הרוטטים ולחשתי לריבונו של עולם, 
“קשה לי אבא שלי שבשמים. אני לא מתלוננת, אבל אתה אבא, 
ואם אתה אבא של יתומים ואלמנות, אז אני, שכל ההגדרות הללו 
נכנסות במעמדי, רוצה להרגיש שאתה מרוצה ממני... שאני עושה 
לך נחת... שאני עומדת בניסיון... ואני מתחננת לפניך שתוסיף לי 
כוחות מיוחדים להמשך המסע”. ר’ לוי, למחרת בצהריים התקשרו 
עדה,  “גב’  לקונית:  לי  והודיעו  מחיפה,  תכשיטים  מחנות  אלי 
במלאת עשור שנים לחנות שלנו, עשינו הגרלה ובה השתתפו כל 
הקליינטים שלנו מיום הפתיחה ועד היום. את עלית בגורל. מחכה 
בחנות  קניתי  לא  מעולם  טוב”.  מזל  יוקרתי,  תכשיט  אצלנו  לך 
הזו... מעניין. האמת היא שחשבתי שמישהו מתלוצץ על חשבוני... 
דחיתי  ימים  חודש  ולהגרלות.  לי  מה  תכשיטים,  ולחנות  לי  מה 
את הנסיעה לחנות המדוברת, עד יום לפני הבר-מצווה של הבן. 
בחנות  הבחנתי  לרחוב  ומעבר  בגדים,  לו  רכשתי  לחיפה,  הגעתי 
המדוברת. בדחילו ורחימו פניתי למוכר ועדכנתיו, “התקשרו אלי 
שאל.  עדה?”  גברת  “את  נכון?”.  זה  בהגרלה...  שזכיתי  ואמרו 
הפרטים  את  בדק  הוא  זהות.  תעודת  והוצאתי  אישרתי  “כן”, 
ומלמל, “מחכים לך כבר חודש ימים”. הוא הוציא מאחת המגירות 
זהב  שרשרת  נצצו.  ועיני  פתחתי  לפני.  והניחה  מהודרת  קופסה 
משובצים  איכותיים  יהלומים  חמישה  ועליה  ובוהקת  איכותית 
על טס של כסף. “זו שרשרת ששווה למעלה מ-1,500 דולר” אמר 
המוכר. השתאיתי. “מה פתאום זכיתי?” שאלתי את המוכר, “אני 
נפלה טעות, אני  ודאי  כאן,  חייבת להתוודות, מעולם לא קניתי 
נורא מתנצלת”. המוכר פתח את המחשב ודפדף. “גבירתי, רכשת 
והפרטים  ובשנת...  בשנת...  פעמים  חמש  לפחות  תכשיטים  כאן 
האחרונות  השנים  שבחמש  נכון  שלנו...  בארכיון  טמונים  שלך 
כל הקליינטים שלנו  לגבי  לא הגעת אלינו, אבל ההגרלה תקפה 
מיום הפתיחה. מזל טוב”. הכנסתי את התכשיט אל התיק, ויצאתי 
לרחוב. שמש של קיץ הכתה על ראשי. לפתע קלטתי מה התרחש. 
נחמן, בעלי שיהיה בריא, רכש לי מכאן תכשיטים פשוטים בכמה 
מאות שקלים. הוא תמיד שילם במזומן, ועל הקבלה ביקש שיכתבו 
התכלת  שמי  אל  מבט  הרמתי  יודעת.  לא  למה?  עדה.  שמי,  את 
ולחשתי, “ריבונו של עולם, אבא שלי שבשמים, תודה על המתנה 
ממך. תודה גם לנחמן שבתמימותו שלח לי דרכך עוד מתנה. תברך 
אותו ברפואה שלמה... אבא שבשמים, אני מרגישה שאתה מרוצה 
תודה!  תודה!  זהב...  שווה  שתיקה   - לאוזני  לוחש  אתה  ממני, 

תודה!”. 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



גוש,  איזה  לי  מצאו  שגרתית  בבדיקה 
נכנסתי  ביופסיה.  לעשות  צריך  והיה 
הזמנתי  לתוצאה.  חרדה  היתי  ללחץ, 
ליום  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
השם,  וברוך  הביופסיה.  את  שעושים 

התשובה שלילית, והכל תקין ב“ה. 
מודה להשם!

בעילום שם

  

הבת שלי נפלה וקבלה מכה חזקה בראש, 
התנפח לה קצת הראש והתחילה להקיא, 
ולא היתה רגועה. ילדה קטנה, בת שנתיים, 
מבעלי  בקשתי  סיכונים.  לוקחים  לא 
עבורה  ויזמין  ינון“  ל“חסדי  שיתקשר 
”פדיון נפש“, בנתים הלכתי לבדיקה אצל 
וב“ה  פעלה,  כבר  הצדקה  עצם  הרופא, 
חזרה  הילדה  בבדיקה.  בסדר  היה  הכל 
הראשון.  לאיתנה  וחזרה  ולשחק,  לאכול 
הגעתי הביתה ממש סמוך לכניסת השבת.
תודה רבה לה‘ על הנס ולכם על הזכות!

בעילום שם

נפש“  ”פדיון  עשיתי  שבועיים,  לפני 
במשך  זווג,  למציאת  לבן,  ינון“  ב“חסדי 
והרגשתי  עכובים,  קצת  היו  תקופה 
והיום אני  שצריך לעשות עוד השתדלות. 
בשעה  התארס  שהוא  לבשר  מתקשרת 

טובה ובמזל טוב...תודה לשם יתברך.
בעילום שם.

ושש  עשרים  בשבוע  היתה  שלי  הבת 
להריונה , כשפתאום בבדיקות  גילו מצוקה 
לידה.  לחדר  מיד  אותה  והכניסו  עוברית 
לה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  מיד 
”פדיון נפש“ דחוף, כי זה פקוח נפש, נתתי 
ואמרתי  השיחה,  את  סימתי  הפרטים,  את 
בנתים  שתלד,  עד  זמן  יקח  שזה  לעצמי 
עברו  לא  קפה.  לשתות  לקפטריה  ארד  אני 
עשר דקות, חזרתי וכבר ילדה. היא ילדה פג 
וגם  1.200, ברוך השם בריא ושלם  במשקל 
רק  שרד.  הוא  הפדיון  בזכות  בסדר.  האמא 

להודות להשם!
בעילום שם      

לכבוד, הארגון היקר!
הספר,  בבית  בעיות  מספר  היו  ה9  בת  לביתי 
הבנות  אחת  מצד  קשות  )הצקות  חברתיות  הן 
בכיתה( והן קשיים בלימודים, הדבר כמובן הדיר 
את  בראותנו  רב,  צער  לנו  וגרם  מעינינו  שינה 
אז  הועילו,  לא  מצדנו  ההשתדלויות  כל  סבלה. 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עבורה  להזמין  החלטתי 
ינון“. בחסדי השם המרובים ראינו ישועות רבות 
בכל המישורים. תודה רבה אבא שבשמים ותודה 

לכם ”חסדי ינון“.
בברכה                                                                                                                                 
אליהו כהן



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

03-6182992 

חת
שעה א

יש הקונה את עולמו ב

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992


