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מטעמים לשולחן
זבח ומנחה לא חפצת ,חטאת ועולה לא שאלת (שיר היחוד)
הקדוש ברוך הוא אינו דורש מאתנו עולות וזבחים ,אלא מבקש את לבנו ,מצפה לכך
שנעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב ,ושנקריב את שברי רוחנו לפניו .אלו הם הדברים
אשר יגרמו נחת רוח ויעלו לפניו לרצון .גם קיום התורה והמצוות עלול להפוך
לעולות וזבחים אשר אינם רצויים לבורא העולם ,וזאת כאשר הם נעשים מן השפה
ולחוץ ,בעוד פנימיותו של האדם אינה נכנעת לפני בוראה .ואכן ,לא מעטים הם
האנשים הלומדים תורה ומקימים מצוות ,בדיוק כפי הנדרש מהם ,אך אינם זוכרים
למה עושים זאת ומי המצוה עליהם כך .בענין זה יש משל נפלא של המגיד מדובנא.
הנביא ירמיהו מוכיח את עם ישראל בשם ה‘“:עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו
בשר ,כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על
דברי עולה וזבח“ (ירמיהו ז ,כא-כב) .וקשה לכאורה ,נכון אמנם שביציאת מצרים עצמה
הקדוש ברוך הוא לא דבר עמם כלל על קרבנות ,אבל חודש וחצי אחרי כן ,במעמד
הר סיני ,נתן להם את התורה ,הכוללת גם את חומש ויקרא שרובו ככולו עוסק
בעניני קרבנות .מה כונת הנביא ,אפוא ,באמרו ”ולא צויתים ביום הוציאי אותם
מארץ מצרים על דברי עולה וזבח“? ובאר זאת המגיד מדובנא כדרכו במשל .לאדם
היה שטח של חצי דונם .הוא פנה לקבלן ובקשו שיבנה לו שם וילה מפוארת ,שתי
קומות ,שבעה חדרים עם גינה .סכמו על המחיר-מאתים אלף דולר ,וחתמו על זכרון
דברים .הוא רץ לחבריו וספר להם “:היום עשיתי את עסקת חיי ,כי ביום שיגמור
הקבלן לבנות את הוילה ,שויה יהיה חמש מאות אלף דולר ,כלומר רוח נקי של שלוש
מאות אלף דולר בלי להזיז אצבע!““.מה פתאום?“ ,אמרו החברים בבטול“ ,לא
תרויח כלום מהעסקה ,כי הוא יביא לך בלוקים מעזה ,מרצפות משוק הפשפשים
וצנרת משומשת .“...אז מה עלי לעשות?-חזור לקבלן ותאמר לו שאתה דורש לקבוע
מראש ‘מפרט טכני‘ ממה יהיה בנוי הבית .רץ לקבלן ואמר :אני רוצה מפרט טכני
ממה אתה בונה“.ודאי ,למה לא“ ,אמר הקבלן ברוחב לב“,בבקשה ,תכתוב מה
שאתה רוצה“ ,והקונה כתב :בלוקים מסוג איטונג ,מרצפות משיש ,צנת מנחושת,
ברזים מזהב ,בקיצור:חומרי הגלם המשובחים ביותר .הקבלן חתם ושאל“:ומתי
אקבל ממך את הכסף?“” .ביום שאתה מוסר את המפתח .אפילו לא רגע אחד לפני
כן“” .בסדר גמור“ ,הסכים הקבלן .יומים אחרי כן מגיע הקבלן לקונה עם חיוך רחב
על פניו ומגיש לו מפתח “:הנה ,בבקשה ,סימתי את עבודתי“ - “...אבל זה לא יכול
להיות ,עברו רק יומים“! “אם אינך מאמין אקח אותך ברכבי לסיור באתר הבניה“.
נסעו לשם ,וכשהגיעו הראה לו הקבלן בגאוה“:הנה כאן מונח משטח הבלוקים מסוג
איטונג ,לידו משטח המרצפות משיש ,וכן הצנרת מנחושת והברזים מזהב .והנה כאן
דלת הפלדלת .אם תכניס את המפתח תראה שהוא פותח את המנעול .ועתה ,נא
לשלם לי את הכסף המגיע לי““.אדוני ,זה לא מה שדברנו!““.מה זאת אומרת לא
דברנו? הנה כל המפרט הטכני מונח כאן לפניך ,פרט אחד לא חסר ממנו ,תבדוק
בעצמך” .“...שוטה שבעולם! חתמנו ביננו חוזה על בנית וילה עם שבעה חדרים
וגינה .המפרט הטכני הוא רק תאור החמרים שמהם עליך לבנות את הוילה ,אבל
להביא לי רק את המפרט הטכני בלי לבנות את הוילה? לא על זה דברנו כלל!“.
וכך ,אומר המגיד מדובנא ,מוכיח הקדוש ברוך הוא את ישראל ש“לא צויתים ביום
הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח -ביציאת מצרים לא אמרתי מלה
בנושא זה של הקרבת קרבנות! מה כן אמרתי ,מה היה ה‘חוזה‘? אמרתי לכם
שמהיום אתם עבדים שלי ואתם הסכמתם .רק בקשתם לדעת כיצד עושים זאת ,איך
נעשים עבדי ה‘ ,ועל זה אמרתי לכם שכשתגיעו להר סיני אתן לכם את כל ה‘מפרט
הטכני‘ .ואכן כך היה :באתם להר סיני ,ושם נתתי לכם את ה‘מפרט‘:תקריבו
קרבנות ,אלו ואלו ,תניחו תפילין כל יום ,תשמרו שבת פעם בשבוע ויום כיפור פעם
בשנה ,שופר ,מזוזה ,וכו‘-כל התורה כולה ,שהיא כביכול ‘המפרט הטכני‘ המלמדנו
איך נהיים עבדי ה‘ .אבל אתם באים אלי ונותנים רק את ה‘מפרט הטכני‘-מקריבים
קרבנות בלי להיות עבדי ה‘ באמת .את זה -אומר הקדוש ברוך היא -לא בקשתי
מכם! שכן“-מה שאלתי ומה דרשתי ממך? כי אם ליראה אותי ,לעבוד בשמחה
ומתוק האור
ובלבב טוב ,הנה שמוע מזבח טוב“.
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הפטרה“ :שובה ישראל”

ההלכה השבועית
הלכות עשרת
ימי תשובה
א .התורה מכפרת עון .ואשרי השוקד
על דלתות התורה לילה ויומם,
שאף העבירות החמורות מתכפרות
בלימודו ,וכמו שאמרו חז“ל (ילקוט
שמעוני הושע סי‘ תקכב) ,אמר הקב“ה
חביב עלי תלמוד תורה שלכם מכל
הקרבנות שבתורה ,ומכל הזבחים
שזבח שלמה לפני ,שנאמר כי טוב
יום בחצרך מאלף בחרתי ,דכתיב
אלף עולות יעלה שלמה ,וכן אמר
בר“ה (יח ).בזבח ובנח אינו מתכפר
אבל מתכפר הוא בתורה .ואשרי
מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח
ליוצרו .ואמרו עוד חז“ל (ויקרא רבה
פרשה כה סי‘ א) ,נאמר בתורה עץ חיים
היא למחזיקים בה ,אמר רב הונא
אם נכשל אדם בעבירות חמורות
ונתחייב מיתה בידי שמים ,מה
יעשה ויחיה ,אם היה למוד לקרות
דף אחד יקרא שני דפים ,ואם היה
למוד לשנות במשנה פרק אחד ישנה
שני פרקים ,ואם אינו למוד לקרות
ולשנות ילך ויעשה גבאי של צדקה
ויחיה.
(המשך בעמ‘ האחרון)
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סיפור השבוע
קדימון חשוב:
פעם בשנה מדינת ישראל “חוגגת” את סצינת הריגוש שלה מאסון
השואה .מה לא דיברו ,מה לא אמרו .החזרה הסיזיפית הזו אחרי
סיפורים שעוד לא סופרו ,האיתור הבלתי נלאה של ניצולי שואה
עניים ,שאין להם תרופות ,ולא יד תומכת ולא כסף לשכירות,
צובעת את הדרמה המטלטלת הזו בצבעים עזים של רחמים מחד,
אבל של רוע פוליטי מאידך ,המתעלם מצרכיהם הבסיסיים של
הניצולים המעטים .הסיפור הבא ,המחולק לשני פרקים יעסוק
בשואה שונה לגמרי .שואה ,שמבחינה מסויימת מספרת ומגמדת
את “הפתרון הסופי” של אדולף היטלר ימ”ש ,למימדים זעירים
ממש .לפני כ 15 -שנים הוזמנתי לאירוע חשוב ,שכותרתו היתה
“קרוב רחוקים  -משימת הדור” .במסגרת פעילותו המונומנטלית
של אירגון “לב לאחים” הפועל נפלאות להחזיר בנים אובדים
הביתה .ניצול השואה כילד בן שש ,הרה”ר לשעבר רבי ישראל
מאיר לאו שליט”א נשא אף הוא דברים מרגשים שחידדו לכל באי
האירוע את עוצמת השואה הרוחנית בדור שאחרי מלחמת העולם
השניה .הרב לאו ,בן לשושלת רבנים מרביצי תורה באירופה,
שזכה להקים אחרי המלחמה דור ישרים יבורך בארץ ישראל ,הניח
על השולחן באופן המרשים והמשכנע ביותר עובדות מזעזעות,
שלמרות פירסומן ,הן מטלטלות ומחרידות בכל פעם מחדש.
ואלו דבריו“ :הנאצים ימ”ש גדעו שליש מן העם היהודי ,בתוכם
מיליון ילדים ,אבל לא מכבר הובא לנגד עיניי מחקר שגרם לי הלם
נורא ,וכניצול שואה נתוני המחקר איומים מכפי שניתן להעלות
על הדעת .עם תום המלחמה העולמית הראשונה ,לאחר הגירת
מאות אלפי ניצולים לארה”ב ,מנתה יהדות ארה”ב כארבעה
מיליון יהודים .ברבות השנים מדינת ישראל “תרמה” את
תרומתה עם עוד מליון יורדים ישראליים .אנחנו נמצאים כיום 55
שנים לאחר השואה ,מספר היהודים לא עלה ...הוא אף ירד .על
פי אומדני המחקר של מיטב המומחים האמריקנים ,אוכלוסיית
היהודים בארה”ב היתה אמורה להגיע בריבוי טבעי הכי רגיל ,ל-
 20מיליון!!! להיכן נעלמו  15,000,000או אפילו  20,000,000מיליון
יהודים? לאן הם פרחו? איזו רוח נשאה אותם? הרוח הרעה של
ההתבוללות ,התרבות המערבית ,המתירנות ,הרפורמים ושאר
מרשיעי ברית ,חיסלו פי כמה וכמה מאשר הנאצים” .הרב ישראל
מאיר לאו ,הקריא מן הכתוב “בכל לילה ,ברחבי אירופה וארה”ב
מתרחשות כארבע מאות “חתונות” מעורבות .רח”ל”.
פרק א’
הגננת המיתולוגית מטילדה ,התעייפה לחלוטין משני הזאטוטים
הללו ,שלא נתנו לה מנוח .כמעט  40שנה שהיא גננת ,וברזומה שלה
לא היו רשומים מעולם שובבים מן הסוג המקפיץ הזה ,שהפכו את
הגן תוך דקות ספורות למגרש כדורגל ,קרקס תוסס ,ומסלול של
מרוץ מכוניות ,והכל ללא ההפסקה“ .תומר וחגי ,אני מבקשת
שתפסיקו ,או שאני מכניסה אתכם לחדר צעצועים ונועלת”
איימה הגננת התשושה .אבל האיום הזה ,כמו אלפי קודמיו ,נמוג
לו בחלל הגן שבין התקרה לרצפה המבולגנת .שני חברים .חגי
ותומר .מדובר בשכונה יוקרתית במרכז הארץ ,שהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה טוענת בתוקף ,שהשכר החודשי הממוצע של

תושביה הוא  80,000ש”ח ,אבל קחו בחשבון שבפאתי השכונה
ישנם כמה בניינים בני חמש קומות ,בהם מתגוררות משפחות
שעלו אי-אז בימים מצפון אפריקה .דיירי הבניינים הללו הורידו
באיבחה אחת את הממוצע ל 80,000 -ש”ח .תארו לעצמכם שהיו
“מגלחים” אותם ועושים טרנספר לאזרחים הללו ,קרוב לוודאי
שהממוצע היה קופץ ל 150,000 -ש”ח שכר חודשי ממוצע מי-ני-
מום .הילדון חגי מאורי נולד בוילות .ילד עם מבט עיניים תכלכל
חריף ותובעני ,ובעל מעוף  -לא חיובי במיוחד  -להמציא טריקים
ושטיקים שהוציאו גם את הוריו מכליהם .אביו תעשיין מכובד,
אמו מרצה באוניברסיטה .הזאטוט תומר בן שמעון נולד בבניינים,
להוריו אבנר בן שמעון ,טייח בחברת בניה ,ואמו עקרת בית ואם
לשבעה ילדים .לבן-שמעונים היה דוק של מסורת מבית אבא,
אלא שבצוק העיתים המסורת הלכה והתמוססה לה ,כמו אצל
רבים מבני עדות המזרח .שני החברים הללו כרתו ברית שקטה
“אנחנו תמיד נהיה ביחד” הבטיחו זה לזה“ ,בבית הספר היסודי,
בתיכון ,בצבא ,וגם אחרי שנתחתן” .הם לחצו ידיים ,טפחו איש
לרעהו על הכתף והמשיכו להכעיס את מטילדה הגננת ,שהרהורים
קדחתניים לפרישה מוקדמת לפנסיה ,החלו לנקר במוחה .התוכנית
הילדותית של חגי ותומר  -הפלא ופלא  -רקמה את עצמה לדעת.
בבית הספר היסודי הם טיפסו ורקדו על הגגות ,התנדנדו יחדיו
על צמרות הברושים ,וכמעט גרמו לדום-לב ,למנהל הנמרץ שרגא
הופמן“ .החברות שלהם לא מוצאת חן בעיני” טרח להעיר
להוריהם באסיפות ההורים“ .מה עושים? איך מפרידים בין שני
השובבים?” שאלה הדוקטור הנכבדה הגברת מאורי ,שראתה בעין
לא טוב  -בלשון המעטה  -את הקשר בין השניים“ .לא יודע”
אינפף הופמן“ ,הם פשוט משגעים אותי ועושים סערות בכל
בית הספר .”...עם עלייתם לתיכון נרשמה רגיעה יחסית בסולם
השובבות ,אבל השניים  -כורתי ברית האחים  -לא עזבו זה את זה.
הם ישבו ליד אותו שולחן ,שיחקו באותה קבוצת ספורט והתכוננו
בצוותא למבחנים .שכל ישר וראש טוב היה להם ,ובהתאם לכך גם
הציונים של מבחני הבגרות .שני החברים התגייסו לצבא .הוריו
של בן העשירים מאורי ,ביקשו שישרת ביחידה עורפית בחיל לא
קרבי .חגי סרב .מדוע? כי תומר עבר את המבדקים לסיירת ‘גולני’
וצלח אותם“ .אני לא עוזב אותו ,הוא חבר בלב ונפש .אינני
מסוגל לשבת בתוך משרד ממוזג בעוד תומר יוצא למארבי-בטן
ולסיור על קו הגבול בלבנון” טען להוריו .שני החיילים הקרביים
שרתו זה לצד זה ,כתף ליד כתף .שותפים למבצעים עלומים בתוך
שטחי אוייב ממוקשים וחורשי עיניים רעות .פה ושם נפצעים,
נחבשים ,וחוזרים למסלול.
פעמיים הם שכבו פצועים ,זה לצד זה בביה”ח רמב”ם .ברית
דמים .כמעט .אחרי ארבע שנים משתחררים שני קצינים צעירים,
ויוצאים אל הזמן הנעלם .הם צועדים עם תרמיל על הכתף אט אט
אל שער הבסיס ,ונפרדים בחיבוק חם .חגי מאורי בן ה 22 -נוסע
לארה”ב ,לאוניברסיטת ניו-יורק ללמוד מדעים מדוייקים .תומר
בן שמעון עדיין לא החליט לאן מועדות פניו .מה שברור ,הוא
נשאר בארץ ישראל .שני חברים וחברות אחת ,על צומת דרכים.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
(המשך בשבוע הבא)
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

לנכדה שלי בת החצי שנה גילו מום בלב ,היתה
חודשיים בבתי חולים ,בהתחלה בסורוקה ואחרי
זה העבירו אותה לשניידר .בשניידר החליטו לנתח
אותה .היה לה עורק ראשי סתום .זאת היתה תקופה
מפחידה ולחוצה .לחשוב בכלל שהיתה צריכה ניתוח
זה היה מפחיד .אבל במצבים כאלה אין על מי להשען
אלא על אבינו שבשמים .הזמנו עבורה ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ לבקר של הניתוח .עשו לה ניתוח לב
פתוח .וברוך השם ,בסיעתא דשמיא הניתוח עבר
בהצלחה .עברה מאז כמעט שנה והתאוששה יפה,
היא כבר מתפקדת כרגיל ,היא ילדה ערנית ופקחית,
בן פורת יוסף .תודה לבורא עולם ,תודה על הכל...
(בעילום שם)
ישתבח שמך לעד...

בנינו היקר היה בבית ספר מסוים שלא
היה לו טוב שם בכלל ואפילו עבר מסכת
של התעללויות שם .ככל שניסינו להוציא
אותו משם ,לא הצלחנו .ולא הצלחנו למצא
לו מקום טוב אחר .זה היה תהליך שהקשה
עלינו המון .אז החלטנו לעשות לבן ”פדיון
נפש“ על מנת שנצליח להעביר אותו לבית
ספר אחר ,שיהיה לו שם יותר טוב .לאחר
תקופה קצרה לאחר הפדיון ,בסיעתא דשמיא
צץ לנו בפתאומיות מישהו שהחליט לעזור
לנו ,על מנת להעביר את הבן למקום אחר.
ולאחר מבחנים מסוימים בסיעתא דשמיא,
ב“ה מצאנו לו מקום טוב שגם קרוב לבית
וגם ב“ה הילד פורח ומשגשג שם .תודה
לבורא עולם ,קטונתי מכל החסדים...

י.ב .פתח תקוה

ישועת השם כהרף עין ,התקשרתי לעשות ”פדיון
נפש“ עבור פרוצדורה ניהולית בה הורעו התנאים
שלי .קיצצו לי סכום כסף מאד משמעותי עבור
הקיום שלי .הייתי אובדת עצות ,לא ידעתי מה
לעשות או למי לפנות .ומכיון שאני אישה מאמינה
החלטתי לפנות ישירות למי שהכל שלו .אני עשיתי
את ההשתדלות שלי בזה שהזמנתי את ”הפדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ .ואכן עשו את הפדיון ולאחר
לא יותר מיומיים קבלתי מכתב על החזר מס שלילי.
רוצה להודות להשם על הישועה.
(בעילום שם)

הגעתי לבית חולים עם הקאות וכאבי בטן ,עשו לי
אולטרסאונד ,ולאחר מכן גם סי.טי .שם גילו שיש
איזה גוש קטן .היתי אמורה לעבור ניתוח אחר ,אז
יומיים לפני הניתוח הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ מה שקרה שלפני הניתוח היו צריכים לעשות
שוב אולטראסאונד ,ואז גילו שהכל נעלם .ישתבח
שמו לעד ,תודה לבורא עולם ,אין עוד מלבדו...

(בעילום שם)

לאחות החתן שלי ,גילו לא עלינו ולא על
אף אחד בישראל ,גידול בראש ,לפני שלושה
שבועות שלחו אותה דחוף לבדיקות ,זה
היה ביום ששי ,ולאחר הבדיקה הכניסו
אותה לניתוח חירום 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 .הניתוח ברוך השם הצליח ,היא
חזרה להכרה ,אתמול הוציאו לה את הנקזים
מהראש ,וחזרה 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)

המשך הלכות עשרת ימי תשובה
וכן כתב רבינו יונה בשערי תשובה (שער ד אות יא).
אם עבר אדם על כריתות ומיתות בית דין ,ושב
בתשובה ,אע“פ שאינו מתכפר לו לגמרי בלא יסורין
(כדאיתא ביומא פטו ,).מכל מקום הצדקה מגינה מן
היסורים” ,ותלמוד תורה כנגד כולם“ ,שנאמר (משלי
טז ו) ,בחסד ואמת יכופר עון ,אמת זו תורה ,שנאמר
(משלי כג ,כג) ,אמת קנה ואל תמכור.

אל תגידו שלא ידעתם!

פדיון נפש מיוחד
ביום הכיפורים

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

(חזון עובדיה)

בואי

גם השנה תוכל לזכות
ב”פדיון כפרות”
ב”חסדי ינון”

כלה

למסירת שמות:

03-6182992

ארגון חסדי ינון

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

אשריכם ישראל
בהשתתפות במצות
הכנסת כלה
כל אחד יכול לזכות להיות
שותף בבנית בית יהודי,
בקנית כלי בית ,ריהוט
וכלי חשמל

ואפשר לתרום גם דרך האתר
www.hasdeyinon.org
או בהפקדה בבנק הדואר
3640582

תחייך ,תרמת = זכית!
נא לציין עבור הכנסת כלה

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר
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

או בקו הישועות
03-6182992

