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מטעמים לשולחן

יותר מאל יהודי שאוכל חזיר. מדוע? מבאר ה“תפוחי חיים“, שגוי אינו חיב לאכול 
דבר אחר- אם ירצה יאכל, ואם לאו לא יאכל, אולם בנוגע לשמירת שבת לא נתן לגוי 
’חפש פעולה‘ המאפשר לו לאו לא יאכל, אולם בנוגע לשמירת שבת לא נתן לגוי 
’חפש פעולה‘ המאפשר לו לשמור שבת אם רצונו בכך, ולחלל אותה אם אינו רוצה 
זאת, אלא גוי ששבת חיב מיתה, ומחובתו, אפוא, לחלל את השבת! נמצא, שיהודי 
שאוכל דבר אחר, אינו מגדיר עצמו כגוי, שכן גוי אינו חיב לאכול זאת, אך, לעומת 
זאת, אם הוא חלל שבת, הוא כגוי, שכן זהו דבר שגוי חיב לעשות! השבת- ממשיך 
ה“תפוחי חיים“ משמשת לאות בין הקב“ה ובין עם ישראל לעולם, ועל האות הזה 
לקשר הקים ביניהם יש לשמור בכל מחיר! משל למה הדבר דומה? בזמן הצאר היו 
נערכים גיוסים רבים של חילים, מבלי להתחשב כלל במצבו המשפחתי של כל חיל, 
כשאף אישה אינה מקבלת משכורת, משום שבעלה בצבא, וכך נותרו נשים רבות 
מסכנות, ללא משען ומשענה, נאבקות בשארית כוחותיהן על הבאת מעט אוכל לפי 
הטף. אישה אומללה כזו, שנותרה לבדה, חפשה כיצד תוכל להתפרנס, ובלית ברירה, 
שקבלה  בתמורה  אותו.  ומכרה  בביתה,  שהיה  העתיק  האורלוגין  שעון  את  נטלה 
הצליחה לקנות אוכל שיספיק לה למשך החודשים הקרובים. כשתם הכסף, הלכה 
האישה ומכרה חפץ נוסף שהיה בבית, וממנו הצליחה להתקיים חודש נוסף, לאחר 
כולו. רק בדבר  ועוד חפצים, עד שלאיטו התרוקן הבית  עוד  מכן המשיכה למכור 
לנגוע- בטבעת הנשואין שלה...“כל התקוה שלי“  אחד לא היתה האישה מסוגלת 
הסבירה, ”היא שבשל אותה טבעת נשואין בעלי יחזור, ואיך אוכל למכור אותה?“. 
את  פרנסתנו  עבור  ’מכרנו‘  חיים“  ה“פתחי  מסים  והדרדרנו-  ירדנו  השנים  במהלך 
שעות התורה שעלינו ללמוד והמשכנו ’למכור‘ גם את התפילות שלנו, אולם בטבעת 
נוכל  ובין הקב“ה, לעולם לא  בין עם ישראל  הנשואין, באות השבת שקים לעולם 

לגעת! את הטבעת הזו נותיר עמנו לעולמים!
ושמרתם את השבת )לא,יד(

שבת,  ישמרו  ישראל  שכלל  לדאוג  צריך  שאדם  למדים,  אנו  ”ושמרתם“  הצווי  מן 
ועל כל אחד ואחד מאיתנו מוטל חיוב לדאוג לכך שגם אחרים ידעו אודות השבת 
וישמרו מחלולה. למרבה הצער, חלולי השבת הרבים שאנו נחשפים אליהם הקהו 
את רגשותנו. עד ששוב אין אנו מזדעזעים מחלול שבת ואנו מסוגלים להתמקד אך 
ורק בשמירת השבת שלנו, מבלי לזעוק את זעקת השבת. ספור מאלף שכתב הרב 
ישר בספרו אודות ה“חפץ חיים“ מלמד אותנו עד כמה רב היה כאבו למשמע חלולי 
שבת, ומעשה שהיה כך היה: באחד הימים קבל מכתב מעיר פלונית, שבו בשרו לו 
כי הוקמה במקום חברה מיוחדת לשמירת השבת, שתפקידה לדאוג להעיר ולעורר 
על שמירת השבת, ושמה נקרא ”משמרת שבת“. כשקרא זאת ה“חפץ חיים“ פרץ 
בבכי מר, ומשהשתאו הסובבים אותו מה ראה לבכי זה, השיב: אם תלכו ברחובה 
ובהביטו לעברו מיד הוא מרים את עיניו  ליד בית,  ותבחינו באדם שעובר  של עיר 
אל השמים ואומר: ”רבונו של עולם, תודה רבה לך על שכל אברי שלמים ותקינים“, 
תוכלו להבין כי בבית זה מתגוררים אנשים חולים, או נכים ומחוסרי אברים-ואותו 
אדם הנזכר בהם שכח לרגע מכל צרותיו ומודה לקב“ה על שלא שם חלקו מיושבי 
אותו בית. כיוצא בכך, כאשר מבשרים לי על חברה שהוקמה לשמירת שבת, מבין 
אני שהאנשים באותה עיר הם בבחינת בעלי מומים ביחס לשבת, וכי אין היא אלא 
בגדר של בית חולים גדול למחללי שבת, כשה‘בריאים‘ שבהם נשמרים מלהמנות 

                                                                 ומתוק האור  עליהם...על מצב נורא שכזה ראוי לבכות!

אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם )לא,יג(
יהודי המחלל שבת נחשב כמומר לכל התורה כולה, וההתיחסות אליו חמורה הרבה 

א. הממרח משחה על רטיה בשבת ליתנה על 
מכה, חייב מן התורה משום ”ממחק“, )שבת 
צמר  שמעביר  היינו  ”ממחק“  )פירוש  עה(. 
שיחליק  עד  מיתה,  אחר  הבהמה  עור  מעל 
פני העור. והממרח הוא תולדה של מלאכת 
שבת  בערב  רטיה  למרח  ורשאי  ממחק(. 
והולכת  מתרפטת  והיא  המכה  על  וליתנה 
כל השבת כולה. וכמ“ש הרמב“ם )פ“ג מהל‘ 
ע“ג  איספלנית  להניח  מותר  ה“ב(,  שבת 
כולה.  השבת  כל  והולכת  ומתרפאת  המכה 
אספלנית  הממרח  ה“ב,  פ“ז  )ובירשולמי 
בשבת חייב משום ממחק(. ואם אחר שנתנה 
נפלה  אם  בשבת,  מכתו  גבי  מעל  נפלה 
יבואו  שמא  להחזירה,  אסור  קרקע  גבי  על 
למרח אותה, ואם מצטער הרבה מותר לומר 
לגוי להחזירה, ואם נפלה על השלחן או על 
המיטה מותר להחזירה, ומותר לגלות בשבת 
קצת מן הרטיה, ומקנח פי המכה, וחוזר ומגלה 
יקנח הרטיה  קצתה השני ומקנחה, אבל לא 
עצמה בשבת. ורטיה שמירחה במשחה בערב 
שבת, מותר לומר לגוי בשבת להניחה על גבי 
מכתו במקום צער. )תפארת ישראל(. ומותר 
פצע  על  חיטוי  נוזל  או  יוד  טיפות  לטפטף 
לה  פרק  כהלכתה  שבת  שמירת  )ע‘  בשבת. 

סעיף יב(.
)חזון עובדיה(
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אבל לא מתניע מיד. אדון דן מעבר לאהבתו את דירתו, אוהב גם את 
המכונית שלו, ובכל בוקר טרם כניסתו אליה הריהו מבריק ומצחצח 
לו, משאריות הטל שירד עליו  ומחוצה  ואת תוך הרכב  את המראות 
בבניין  גרנו  )כזכור  שלו  המכונית  על  לתצפת  היה  תפקידי  בלילה. 
ממול( ולהודיע לבעלי ברגע שרואים אותו מגיע לרכב, שיבוא לדבר 
איתו ולנסות להגיע לפשרה בעניין המחיר. אין ספק שאם בעלי היה 
ליבו ומשדר שהוא להוט לקנות את הדירה  ומדבר על  דופק בדלתו 
שלו, אזי כל העסק לא היה נוסע לטובתנו, לכן בעלי תמיד היה ארב לו 
בפינה ומעלה את נושא המחיר רק דרך אגב בין שלום לבוקר טוב. כך 
חלפה לה עוד שנה ורבע. שנה ורבע של ניסיונות נואשים לשדל את 
אדון ברנע למכור לנו את דירתו הנחמדה. ולא די בכך אלא שתאבונו 
הלך וגדל, והוא החל להעלות במחיר לכל קונה אחר פוטנציאלי. מזמן 
רק  המחירים  ייאוש.  סף  על  מליון...היינו  משני  ליותר  המחיר  צמח 
מטפסים ועוד רגע נוכל לקנות רק מחסן בכסף שבידינו, ואנחנו כבר 
מעל שלוש שנים ללא דירה, והדירה של דן עוד מככבת מעל עמודי 
החשמל בשכונה. חלפו עברו חגי תשרי, הסתיו כבר כאן, מיד אחרי 
לך  קודש פרשת  החיפוש. שבת  למסע  נדברנו שנחזור שוב  החגים 
לך. השעה חמש אחר-הצהריים. עוד מעט סעודה שלישית. הילדים 
בונים כעת מגדלי קפלה בסלון, התינוק ישן, וגיליתי שיש לי שעה של 
שקט. בדרך למנוחה קלה, נקרה בדרכי ספר העוסק באמונה וביטחון. 
קוראת  בעודי  לקרוא.  ומתחילה  פותחת  בשקט,  לחדר  נכנסת  אני 
זה?  בכל  אני  איפה  עצמי  אני שואלת את  ובטחון  אמונה  ענייני  על 
ובשליחים  אדם,  בבן  תקוות  תולה  בעצם  שאני  מרגישה  אני  לפתע 
עולם  בבורא  יהבי  לתלות  ואולי שכחתי  ושיחות האקראי  ומתווכים 
לי?  קרה  מה  לעצמי:  אומרת  אני  ואז  הגדול.  המתווך  בעצם  שהוא 
אני כל הזמן טוענת שאנחנו לא קונים דירה כי בעלי מדי ספקן, מדי 
ביקורתי כלפי כל דירה שהוא רואה, שכנראה לא שלחנו את המתווך 
הנכון, שהשכן ששלחנו לדבר עם בעל הדירה לא ידע לדבר מספיק, 
הרכב  ליד  פעמים  מספיק  עמדנו  שלא  רמזים,  מספיק  נתנו  שלא 
של דן, שלא תפסנו אותו במצב-רוח טוב, שהבן אדם אוהב  מדי את 
הדירה שלו וקשה לו למכור, שהוא חושב שאנחנו להוטים על הדירה 
שלו ולכן הוא לא ממהר להוריד במחיר, שלא מגיע לנו בכלל דירה 
טובה. ואז אני שוב שואלת את עצמי: ומה עם בורא עולם? הוא לא 
צד בעניין? למה אני לא תולה מספיק יהבי שאם הדירה מגיעה לנו 
– השי"ת יכול ברגע לעשות זאת. ובאותו רגע קיבלתי על עצמי לומר 
בפה: אין עוד מלבדו, ונזכרתי בעצה של רבי חיים מוולוזין המופיעה 
בספר נפש החיים הנה ציטוט דבריו: "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה 
יוכלו  שלא  אחרים  ורצונות  דינין  כל  מעליו  ולבטל  להסיר  נפלאה 
לאמר,  בלבו  קובע  כשהאדם  כלל,  רושם  שום  יעשו  ולא  בו  לשלוט 
הלא ה' הוא הא-לקים האמיתי ואין עוד לבדו יתברך שום כוח בעולם, 
וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. ומבטל 
בלבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם ומשעבד 
ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך 
שלא  שבעולם  והרצונות  הכוחות  כל  מעליו  יתבטלו  שממילא  בידו 
יוכלו לפעול לו שום דבר כלל". החלטתי באותם רגעים לעזוב הכול, 
לבטל בליבי את כל הכוחות בעולם, להפסיק לדחוף את העגלה ולתת 
לקב"ה להוביל אותנו בדרך שלו. השעה היתה חמש וחצי. בעלי חוזר 
מתפילת מנחה. סעודה שלישית. הייתי עדיין תחת עומק ההשראה 
והחוויה של דבקות אמיתית בקב"ה, ועוד לא הספקתי לשתף את בעלי 
בעניין. השעה שבע. בעלי חוזר מערבית. הבדלה מוכנה על השולחן, 
חזרנו  למטה,  דן  את  פגשתי  לי:  מודיע  הוא  הבדלה  לפני  עוד  ואז, 
שנינו מקידוש לבנה, ומה הוא אומר לי: "תראה שמעון, אתה הראשון 
שראית את הדירה שלי, אני כל הזמן שומר לך את הדירה. כמה רצית 
לשלם? מיליון ושש מאות? ורצית שאשלם שכירות עד הפינוי? טוב 
תשמע. אתה בן אדם טוב, והדירה שלי היא דירה של ברכה. יש על 
ערב  באותו  עוד  שעלִינו  בכך  נגמר  לדבר"  מה  על  ה"יש  לדבר".  מה 
וסגרנו את כל הקצוות, ובמוצאי שבת פרשת "לך לך" הלכנו לישון עם 
'זיכרון דברים' כתוב וחתום על ידי אדון דן וגברת גאולה, שמאוד אהבו 
את הדירה שלהם, אבל בסייעתא דשמיא השמורה לכאלה הדבקים 
בה' עד הסוף )ועוד לאברכים בני תורה(  הסכימו למסור אותה לנו... 
מה אתה אומר אדון לוי? שלוש שנים של השתדלות וריצות וטלפונים 
בה'.  ביטחון  של  אמיתית  מחשבה  של  דקות  חמש  כמו  הועילו,  לא 
שוכחים נעבעך, שהוא בעצם המתווך הגדול, ואנחנו רק מפריעים לו 
עם עודף השתדלויות.                                                                                                             
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
שלום אדון לוי,

הזמן  כל  אבל  שנתיים,  לפני  התרחש  שלנו  שהסיפור  היא  האמת 
מליבך  אותו  שבדית  הקוראים  יחשבו  אותו,  תפרסם  שאם  חשבנו 
ומעטך היצירתי. אך בכל זאת חשבנו שזו לא סיבה להימנע מלשתף 
בחוויה של קרבת אלוקים מופלאה, כמו שאתה תמיד מרבה לכתוב, 
אז שלחנו לך את הסיפור. אבל תבטיח לקוראים שכל פרט התקיים 
במציאות. רק תוסיף קצת מלח ופלפל ואנחנו קצת נשנה את השמות 
עם  משפחה  אז  היינו  ומפעים.  אמיתי  סיפור  לבשל  ואפשר   –
שלושה ילדים. לאחר נישואינו חיפשנו את השידוך-חלק ב' שלנו: 
חיפוש דירה. מפה לשם סובבנו בחרדים ובמתחרדים של ירושלים, 
הרמנו טלפונים למתווכים וידידים, כיתתנו רגלינו בפאתי רחוב שטרן 
בקריית יובל וברחוב אשכולי ברמות ב', ועוד ועוד. המחירים עוד היו 
אז סבירים והיה בידינו סכום התחלתי נחמד. ערב אחד מתקשר חבר 
של בעלי, אפילו לא מתווך, וסיפר לנו על שכן שגר בבניין של אחיו – 
שמו אדון עודד שמידט שעובר לבית אבות, והמשפחה רוצה להיפטר 
יום  באותו  לממן את שהותו שם.  כדי  ככל האפשר,  מהדירה מהר 
עלִינו לדירה – נאה הייתה בעינינו, ומחירה – מציאה ממש. והאזור? 
כפר ירוק טבול בעצים ירוקים בפאתי שכונה ירושלמית. חתמנו. אך 
והחלטנו במחשבה שניה שלאור החיים התוססים  לא עברה שנה, 
פשוט  בהיר  וביום  ירוק,  בכפר  לגור  כעת  לנו  מתאים  לא   – שלנו 
ובאותו  שמוכרים,  אמרנו  הסיפור.  התחיל  ואז  הדירה.  את  מכרנו 
חודש קונים בשכונה המתוקה והמרכזית שלנו, ומקסימום מוסיפים 
קצת, הלוואה פה הלוואה שם – ומה הבעיה? בעיה אמרנו? ולא ידענו 
לאן נכנסנו. דיברנו עם חנה המתווכת של השכונה שמכירה כל אבן 
ומרצפת, וזו הקריאה רשימה רבת רושם, אך כל דירה שראינו – לא 
'נכנסה לנו מספיק ללב', בעיקר לא ללב של בעלי. אני כבר הסכמתי 
שרשומה  בדירה  או  שמונה  בקומה  או  במרתפים  ולגור  להתפשר 
בערך בטאבו – העיקר לקנות דירה. אך בעלי עמד על המשמר, שאם 
קונים – קונים משהו שיתאים לאורך שנים טובות ונעימות. עבר עוד 
הדירות,  לכל מאגרי  נרשמנו  באופק.  דירה  ואין  חודש,  ועוד  חודש 
קיבלנו בכל יום עדכונים של דירות חדשות, ובכל ערב לאחר שבעלי 
חזר מהכולל הייתה "תכנייה" שהכנתי לאותו ערב, וכמעט כל ערב 
יצאנו לראות שלוש או ארבע דירות, וגורנישט. המחירים כמובן לא 
וכך  מעלה,  כלפי  מרשים  בגרף  לטפס  מתחילים  אלא  לנו,  מחכים 
חולפת לה שנה ואנחנו בלי דירה. גרים בינתיים בשכירות בקופסת 
הגפרורים שלנו בבניין תוסס ומלא ילדים, ומחכים לישועה. שנתיים 
ויום אחד צדה עיניי מודעה – דירה למכירה ברחוב  נוספות חלפו, 
נוף. מרפסת. לכאורה עונה על  שלנו, ממש מולנו, ארבעה חדרים. 
ברנע  דן  אדון  לנו  פתח  לראות.  וקבענו  התקשרנו  מיד  הצרכים. 
ועושה לנו סיור דקדקני בדירתו, מראה לנו כל פינה, איך תיקן פה 
עד  מטופטּפ  בהתאם  שלו  והבית  תחזוקה  איש  הוא  דן  שם.  תיקן 
לשד עצמותיו. דירה ישנה אבל מתוחזקת להפליא, והנוף? פנורמה 
של ירושלים מול העיניים. אבל מה? דן מחזיק כל כך מהדירה שלו, 
ולא מוכן להיפטר ממנה אלא עבור מיליון ותשע מאות אלף שקלים 
שלמים, ועוד הודיע שהוא נשאר בדירה לפחות עוד שנה בלי לשלם 
שכירות אלו תנאיו. הודענו לו שאין מה לדבר והמחיר לא לתקציבנו 
ולא מתחיל להיות ריאלי לדירה בקומה חמישית בלי מעלית. אדון 
דן לא מרפה וממשיך להרצות לנו על תמ"א 38 והרחבות ומעליות 
דיבורים  ועוד  יותר  הרבה  שווה  בעצם  שלו  ושהדירה  שבתכנון, 
כל  על  לבעלי  ומסביר  הבית  קירות  בעודו מלטף את  וכהנה,  כהנה 
התיקונים שעשה ועבודות החשמל והאינסטלציה שביצע במו עשר 
אצבעותיו. במקביל, רעייתו גאולה מספרת לי כמה ברכה יש בבית 
חזרנו הביתה  לעזוב.  לה  וקשה  היא אוהבת את הדירה  וכמה  הזה, 
ואני לא מצליחה לחשוב על שום דירה אחרת. הדירה הזו 'נכנסה לנו 
ללב'. ופשוט החלטנו שהיא חייבת להיות שלנו. אבל המחיר? כיוון 
אליה.  להגיע  כדי  האמצעים  כל  את  הפעלנו  המטרה,  את  שסיַמנו 
ראשית הלכנו לבדוק את תכניות ההרחבה המדוברות – מי בעד מי 
נגד ואיפה אדון ברנע בכל זה. מעבר לכך ביררנו לעומק והבנו שאדון 
בפרויקט  דירה  כבר  קנה  עצמו  הוא  כי  למכור,  לחוץ  פשוט  ברנע 
לחצים  עליו  להפעיל  לקבלן. החלטנו שצריך  נזיל  כסף  צריך  והוא 
ודורשי טובתנו שיגידו עד  ידידים  כדי שיוריד במחיר. שלחנו אליו 
דן  אדון  מתי  צמוד  מעקב  ניהלנו  לכך  ומעבר  מופקע,  המחיר  כמה 
יוצא מהבית כדי שבעלי 'בדיוק' יעבור ברחוב וינסה לדבר אל ליבו 
ב-8:30,  בוקר  בכל  לעבודה  יוצא  ידענו שהוא  כבר  במחיר.  להוריד 



וחרדות,  טורדניות,  ממחשבות  לאחרונה  סבלתי 
המצב הזה העיק עלי והפריע לי בתפקוד היומיומי. 
ניסיתי כל מני טיפולים, זה עזר לקצת זמן וזהו, עוד 
פעם הייתי נתקפת בכל מני מחשבות. עד שקראתי 
את העלון והחלטתי לעשות “פדיון נפש”. זה היה כל 
כך פשוט, חזרתי לתפקוד תקין, המצב רוח השתפר, 
ואפשר להגיד שכבר שכחתי מה היה לי. שרק ימשיך 

כך בעזרת השם.
 בעילום שם

במשך  בחזה  חזקים  מאוד  כאבים  חשה  אשתי 
חששנו  לזמן.  מזמן  ומתחזקים  הולכים  כשבוע, 
החלטנו  ולכן  יותר  חמור  יהיה  לא  וחלילה  שחס 
לעשות ”פדיון נפש“ ב"חסדי ינון" ובנוסף הדלקתי 
נר לעילוי נשמת רבי ינון זצוק“ל. באותו יום שעשינו 
לרופאה  ללכת  אמורה  הייתה  אשתי  הפדיון  את 
הרופאה,  עם  תמתיני  לאשתי  אמרתי  שניה.  פעם 
השם  וברוך  ינון".  ב"חסדי  פדיון  לך  עושים  היום 
ברוך  היו  כלא  נעלמו  הכאבים  בוקר  באותו  ממש 
זכינו  ולבשר שגם אנחנו  השם! התקשרתי להודות 

לישועה... 
ס.ש, ב"ב 

דודה שלי היתה אמורה לעשות שני ניתוחים ביד. 
נודע  ולאחר מכן שיקום ארוך. בשיחה אקראית 
התקשרתי  כבר.  בניתוח  עכשיו  ממש  שהיא  לי 
נפש“  ”פדיון  לה  כדי שיעשו  ינון“  ל“חסדי  מיד 
אפילו עכשיו במהלך הניתוח...שיהיה לה סיעתא 
דשמיא. אז אמרו לי שכבר עשו פדיונות באותו 
יום, אמרתי להם שזה פקוח נפש, האישה במהלך 
עכשיו.  ממש  לה  שיעשו  אמרו  מורכב...  ניתוח, 
ואכן עשו לה. והיום אני מתקשרת לבשר בשורות 
התאוששה  היא  בהצלחה,  עבר  הניתוח  טובות, 
לפי  השני.   הניתוח  את  צריכה  היתה  ולא  מהר, 
הצפי שלהם היתה צריכה להיות מושבתת כחצי 
וחזרה  מהר  התאוששה  היא  אבל  לפחות.  שנה 
לתפקד במהירות, הכל הלך קל ברוך השם. אלף 

תודות !  
בעילום שם

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

אחין שלי לא הרגיש טוב, בכל זאת ילד צעיר. לקחו 
ברגע  חידק.  לו  וגילו  בדיקות  לו  עשו  לרופא,  אותו 
כי  סומרות,  השערות  כאילו  חידק,  שומע  שאתה 
לדעת.  אפשר  ואי  חידקים.  ויש  חידקים  יש  בימינו 
לו. מכיון  והוא בכלל היה כזה שפוף שממש דאגנו 
שראיתי ישועות בעבר, אני כבר מכירה את הטלפון 
ינון“ בעל פה. התקשרתי הזמנתי עבורו  ”חסדי  של 
”פדיון נפש“. למחרת הפדיון, הרגיש יותר טוב, אחרי 
יומיים חזר לעצמו. וברוך השם מאז.. טפו, טפו...בלי 
יעמוד  הרבים  שזכוי  אותו..  ישמור  הרע..השם  עין 

לזכותו בכל...  
בעילום שם

חיפשתי עבודה הרבה זמן, מעל שנה. לפני זה גרנו 
בצפון, ואז עברנו למרכז, ומאז המעבר לא מצאתי 
שום עבודה. חלקתי קורות חיים בכמויות, עברתי על 
שנתקלתי  עד  אין.  עבודה  וכלום!  דרושים  מודעות 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות  והתקשרתי  בעלון, 
וזהו, לא חשבתי על  ינון“. תרמתי, מסרתי פרטים. 
קבלתי  בלילה,  ב23:00  זה  אחרי  שבוע  יותר.  זה 
הסטוריה.... כבר  לעבודה“...והיתר  ”בואי   - הודעה 

אין מילים להודות להשם!
בעילום שם



החיזוק השבועי  כבוד שמים

הפרשה המצויירת 

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 

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

רבי משה גלאנטי, היה ראש רבני ירושלים לפני כשלוש מאות וחמישים שנה, צדיק, חסיד וחכם בשבע חוכמות העולם - חוכמת ההיגיון, המספר, 
המידות, הטבע, התכונה, הניגון וחוכמת האלוקות. לא היה כמוהו בדורו, פרט לשייח ערבי שגם הוא התמצא בשבע החוכמות. ויתירה מכך - מי שהיה 
חולה, בא לשייח וביקש ממנו להתפלל לרפואתו. השייח התבודד שעה קלה, אמר "זה יחיה" או "זה ימות", ותמיד צדק בדבריו. כשהגיעו הדברים 
לאוזניי רבי משה, תמה: "כיצד יתכן שנגלו לפני הגוי תעלומות ספרי החיים וספרי המתים?!" הלך הרב לבית השייח שקיבלו בכבוד גדול. כשהתיישבו 
שאל השייח: "שמעתי עליך כי איש חכם אתה. האם יש לך ידיעה בחוכמת ההיגיון?" השיב הרב משה: "חנני הבורא מעט מאותה חכמה". "למד אותי 
את החכמה הזו" ביקש השייח ושניהם למדו עד הערב. למחרת נכסף השייח לחוכמת ה"מספר" ושלח את מרכבתו להסיע את הרב. הם נשאו ונתנו 
בחוכמת המספר. כך נפגשו מדי יום ורבי משה החכים את השייח בשאר חוכמות העולם. לבסוף שאל השייח: "האם יש לך ידיעה בחוכמה השביעית, 
חוכמת האלוקות?" "ברוך ה', בקי אני מעט באותה חוכמה" השיב הרב. "אנא למדני חוכמה זו עד תכליתה!" ביקש השייח. "חוכמה זו עלתה לי ביוקר 
רב", השיב הרב, "לכן לא אלמדך בחינם". "אמור לי את שכרך, ואוכל לתת לך ממון ככל שתחפוץ" אמר השייח. "חלילה לי למכור את החוכמה תמורת 

ממון! אני מוכן ללמדך רק תמורת חוכמה אחרת" הציע הרב.
"ומה היא?", תמה השייח. "מכיר אתה בחולים אשר התפללת עליהם, אם יחיו ואם לאו. חוכמה זו נעלמת ממני. אם תלמדני אותה, אלמד אותך את 
חוכמת האלוקות" חתם הרב. קדרו פני השייח: "לא אוכל לגלותה לשום נברא". "אם כך", אמר רבי משה גלאנטי, "גם אני לא אוכל לגלות לך את 
החוכמה השביעית!" לאחר הפצרת הרב, נעתר השייח ואמר: "לך לביתך וקבל על עצמך תענית ליומיים. בארוחה המפסקת אל תאכל בשר ואל תשתה 
יין. ביומיים הללו תטבול בבוקר ובערב". "אעשה כאשר דיברת" הבטיח הרב. הלך הרב לביתו וצם במשך יומיים. בבוקר לאחר התפילה חזר לשייח. 
השייח יצא לקראתו ואמר: "נטבול בטרם נבוא למקום הקודש". לאחר שטבלו הגיעו לביתן מלכותי עם שער כסף מגולף בפיתוחי חותם. השייח הוציא 
מכיסו מפתח כסף, פתח את הדלת, והתגלה אולם מפואר ביותר, ממול תלויה פרוכת רקומה באבנים טובות ומרגליות. השייח נכנס בחרדה והשתחווה 

שבע פעמים כנגדה. 
השייח פנה אליו בקול נמוך: "קרב אל ההיכל, הסט את הפרוכת, ותמצא את מבוקשך!" הרב קרב, הסיט את הפרוכת ולפניו נגלו דלתות זהב משובצות 
יהלומים. הוא פתח אותן וראה לוח זהב מרהיב ובו מגולפת צורת המנורה ומעליה חרוט: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד", כאשר אותיות שם הויה גדולות 

ביותר.
אמר השייח ברעדה: "דע לך, שאותיות גדולות אלה הן שמו של הבורא הכל-יכול, שברא את העולם יש מאין ומקיימו גם עתה... כאשר בא אדם ומבקש 
שאתפלל על חולה, אני טובל ומגיע לכאן ביראה ומתפלל. בסיום תפילתי אני מסיט את הפרוכת ופותח את הדלתות. אם אני רואה שאותיות השם 
מאירות מעל מנורת הזהב, אני יודע שהחולה יתרפא, ואם הן כבויות, מובטחני שימות". חזר הרב לביתו והתייפח בלב נשבר: "אוי לנו מיום הדין! אם גוי 
זה, מתוך שידע שזה שמו של ה', עשה לו כבוד כה גדול וירא מפניו וזכה בשל כך לכבוד ויקר, אנו, בניו של המקום וקוראי שמו, מה היה עלינו לעשות, 
וכמה היה עלינו לירא, ובפרט בהזכירנו את שמו הגדול, ולמה היינו זוכים, אילו היינו יראים כך מפני קדושת שמו יתברך ומכבדים אותו כראוי..." האם 
אנו חרדים מהבורא, מלאי יראה וכבוד שמים? קטנות האדם מול הבורא, ההסתרה והעליונות של הקב"ה גורמים לו לעיתים לשכוח אותו, לא להבין 
מה ומי הוא, לעסוק בטפל ולהמעיט מהעיקר. לו רק ננסה מעט לתפוס את גדלות הבורא, נתפלל אליו ועליו, נוכל ואפילו במעט להרבות בכבוד שמים 
ולעשות לו מעט נחת. אמר הרב משה חיים לוצאטו: "יתפלל אדם תמיד על השבת כבוד שמים, ואם יבקשו בניו על זאת אף שלא תעשה בקשתם 
הקב"ה שמח בזה" יש לנו אבא גדול, רחב כתפיים, כל יכול, נשים אותו מולנו בכל צעד שלנו, ראשית נפנה אליו, נתפלל, נבקש, נדבר איתו, נאמין 

שבידיו הכל, שהוא הישועה היחידה שלנו, שהרי אז נזכה לבטח לישועות ונחמות רבות, כי פשוט... אין עוד מלבדו...
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