
מטעמים לשולחן

בס”ד

ויקח קרח-לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה )רש“י(
”שלקח  לומר  קרח?  ”ויקח  כתוב  ע“ב(:למה  )קט  סנהדרין  במסכת  בגמרא  חז“ל  אמרו 
ויש להבין, מהו ה“מקח רע“ שלקח קרח לעצמו? ה“בן איש חי“  מקח רע לעצמו“. 
בספרו ”עוד יוסף חי“ אומר, כי העושר אינו בהכרח טוב, ובכל עושר שהוא יתכנו שתי 
אפשרויות-שיהיה טוב לבעליו, או שיהיה רע. אשר על כן המילה ”עשיר“ מורכבת משתי 
מילים: יש-רע. כלומר הוא גם ”יש“, בגימטריא שלוש מאות ועשר, הינו עולם הבא, 
וכדברי חז“ל במשנה במסכת עקצין )ג, יב(:עתיד הקב“ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלוש 
מאות ועשרה עולמות שנאמר, )משלי ח, כא(: להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא“. אבל 
מאידך גיסא העושר הוא גם ”רע“, אם העשיר ינצל את עשרו להתנשאות מעל ראשי 
חבריו, ולמלוי תאוות מגונות אחרות. בידו של מי לקבוע אם העושר שלו יהיה לטובתו 
או לרעתו? רק העשיר בעצמו. אם יעשה בו מעשים שקונים בהם עולם הבא, כצדקה 
וחסד ותמיכה בלומדי תורה או שאר מצוות, עשרו שמור לזכותו בבחינת ”יש“. אך אם 
לא יעשה כן, אלא יבזבז את עשרו על תענוגות העולם הזה, אם כן הוא בחר ב“רע“ וזהו 
שאמרו בגמרא ש“קרח לקח מקח רע לעצמו“, שהרי נודע כי היה עשיר מופלג )ירושלמי 
סנהדרין י, א(, אך לא נצל את עשרו לטובת העולם הבא שלו, ולא טפח את ה“יש“ שבעשרו, 
אלא לקח מהעושר רק את ה“רע“, לסחוף את העם למחלוקת עם משה ואהרון. עוד 
יש לומר, כי המילה ”עושר“ נחלקת לשנים, עו-שר. האותיות ”עו“, בגימטריה ”עבד“. 
למה מרמז הדבר? הרמז הוא כי בעושר ישנן שתי אפשרויות, או שהאדם יהיה ”עו“ 
דהינו עבד לכספו, או שיהיה ”שר“ מלשון שררה, שימשול על ממונו, שתאות הממון לא 
תעביר אותו על דעתו. והנה כתוב בגמרא במסכת בבא קמא )יז ע“א(:“ כל העוסק בתורה 
דכתיב:יששכר  כיששכר  לנחלה  וזוכה  וכו‘,  שני שבטים  לנחלת  זוכה  חסדים  וגמילות 
חמור גרם“)שם, יד(. ומפרש רש“י, שהמילים ”חמר גרם“מתורגמת ל“עשיר בנכסים“. 
ויש להבין מהו ”עשיר בנכסים“, וכי במה היה עשיר אם לא היו לו נכסים? למה צריך, 
אפוא, להדגיש כי היה ”עשיר בנכסים“? אלא אומר ה“בן איש חי“, הדבר יובן על פי 
המשל הבא: אדם אחד, עשיר גדול היה, והיו לו בתים וחנויות רבים, אותם היה משכיר 
ומרויח רוחים גדולים. מלבד עסקי הנדל“ן, הוא עסק גם במסחר והיה לו כסף רב. באחד 
הימים עשה עסק גדול עם סוחר מחו“ל, שהיה זקוק באופן דחוף לסחורה מסחורותיו. 
למחרת העסקה,השכים הסוחר קום, התפלל שחרית כ“ותיקין“, ומיד סר לבית מסחרו 
כדי לטפל במשלוח הסחורה לנמל. אחר הצהרים הגיע לחנותו צורף. הוא הביא לסוחר 
העשיר כלי זהב שהוזמן על ידו, ועתה סים את עבודתו ובא כדי לקבל את שכרו. העשיר 
היה טרוד, ומלבד מבט קצר שהעיף על הצורף, לא אמר דבר. ראה הצורף את העשיר 
טרוד בעסקיו, והחליט לא להפריעו. ישב והמתין שעה ארוכה, אך הסוחר העשיר לא 
סים את הכנותיו למשלוח הגדול של סחורתו, האמור לצאת לנמל ומשם בספינה לחו“ל. 
ראה הצורף כי הזמן חולף והולך, ופנה אל הסוחר בשאלה: ”מדוע הנך עובד קשה כל 
כך?“. הסביר לו העשיר:“אני עסוק במשלוח דחוף, כדאי לך לבוא בערב כשאתפנה“. 
-“אין לי שום בעיה, אני יכול להמתין לתשלום עד הערב“, אמר לו הצורף, ”אבל אני 
מתענין בך, אתה נראה עיף ויגע, הבט לרגע במראה, אתה נראה רע מאד, האם אכלת 
משהו היום?“. ”לא“ ענה העשיר בקצרה,“אין לי זמן“.-“אם כך, אמר הצורף, ”אינך 
עשיר כלל וכלל, אתה עבד, פשוטו כמשמעו. גם אני זקוק לכסף, אולם אינני מפקיר את 
גופי ואת הכל למענו. לאחר התפילה למדתי תורה, אכלתי פת שחרית, ישבתי בחנותי 
חצי יום, והספקתי אפילו לנוח מעט. ואילו אתה שיש לך כל כך הרבה כסף, עוד לא 
מצאת פנאי לאכול“... אדם היודע להשתמש בכספו כראוי, אינו נעשה עבד לכספו אלא 
הוא שר ושליט עליו. בני שבט יששכר זכו לעושר אמיתי. הם היו עסוקים בלימוד תורה, 
ולא היו עבדים לכספם. ולכן מדגיש רש“י כי היה יששכר ”עשיר בנכסיו“, כי היה באמת 
”שר“, כי כספו עמד לרשותו, לשרת אותו ולא הוא היה משרת את הכסף. אבל קרח 
לקח מקח רע לעצמו בעשרו. הוא היה בבחינת ”עו“, שהיה עבד של כספו. שכן הכסף 
שלט בו והביאו לגאוה, ולמחלוקת עם משה ואהרון, ועל כך נאמר )קהלת ה, יב(:“עושר 

שמור לבעליו לרעתו“.                                                                   ומתוק האור
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העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

 א. מי שיש לו כאב גדול בשיניו, ומצטער, 
אף  הכואבת,  השן  את  להוציא  וברצונו 
על פי שלא חלה כל גופו, מותר להוציא 
ידי רופא נכרי. ואם נתקף  את השן על 
בכאב עז, ורופא אומר שיש ספק סכנה 
אם לא יוציאנה, מותר גם על ידי רופא 

ישראל.

גבוה,  חום  לו  ויש  ברע  שחש  חולה  ב. 
להוריד  וניסה  ומעלה,  מעלות  ארבעים 
אקמול,  כגון  תרופות  ידי  על  חום  את 
והחום בתוקפו, ולא נקבעה סיבת החום, 
מותר לו לפנות לבית החולים לבדיקות 
וטיפולים. אבל אם אחזה אותו הצטננות 
חום  מקבל  הוא  שרגילות  וידוע  רגילה, 

בגללה, הוי חולה שאין בו סכנה.

ברע,  מרגיש  שהוא  שאומר  חולה  ג. 
וחושש שאולי נשקפת לו סכנה, על זה 
בכלל  והוא  נפשו,  מרת  יודע  לב  נאמר 
חולה שיש בו סכנה ומחללים עליו את 
השבת.                                                                                                                                
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סיפור השבוע
ניו יורק. תשס”א. הוריו של הנער עזריאל ימבולסקי, בן 16 ממונסי, 
לא יכלו לעמוד בפני נחשולי המוטיבציה שלו ללמוד תורה. שלושת 
אחיו הגדולים אחרי הישיבה–יוניברסיטי מצאו את עצמם משלימים 
תארים באקדמיה, על מנת להידחף - כמו כל בחור אמריקני ממוצע 
האפשרויות,  בארץ  דולרים  הנפקת  של  התעשייתי  הייצור  לפס   -
שהחלום שהכי כוספים אליו, הוא כסף גדול. אביו, דניאל ימבולסקי 
בלשון   - אהב  לא  איכותי,  אך  קטן  רהיטים  מפעל  בעל  אמיד  יהודי 
המעטה - את הנחישות הזו של בנו הקטן. “מה רע במסלול שעשו 
אחיך? ברוך השם אחד עורך דין, אחד רואה חשבון, אחד כלכלן ואחד 
אביו.  של  המליצית  למשוכה  חייך  עזריאל  לשאול’”.  יודע  ‘שאינו 
לישיבה שלנו, תשמע אותי שואל שש-שבע  “אבא אם תיכנס פעם 
שאלות בדקה... אם יש דבר שאני מצטיין בו זה לשאול... באקדמיה 
לא שואלים, מה שנכנס לראש נשאר שם מבלי לעשות התעמלות. 
בגמרא השכל מתאמץ, משתפשף. שם מקומי, ושם השכל חי ויוצר”. 
דניאל סימפט את השנינות של בנו הרביעי, שלא הסתיר את שאיפתו 
יש  לבבות.”אבא,  מקרב  דרשות,  דורש  הלכות,  פוסק  רב,  להיות 
אנשים  בה  חסר  ענקית,  אמריקה  אבל  אקדמאים,  בנים  לך שלושה 
האוזר,  צ’רלי  שלך  דוד  הבן  על  בוכה  בעצמך  אתה  תורה,  שירביצו 
רבאיי  הוא  וכיום  בנערותו,  הדרך  מן  שסטה  בילדות,  אתך  שלמד 
לבית  בשבת  ונוסע  וטרפות  נבלות  שאוכל  בלוס-אנג’לס,  רפורמי 
זכינו להכיר, שבצעירותו  יחידו, שלא  הכנסת. והבן שלו ארצ’י, בנו 
רפורמי  בן  רפורמי  ממנו?  יצא  מה  ברכיך,  על  -גדל  לי  סיפרת  כך   -
לא  חג שאתה  אין  הטוב.  במקרה  למהדרין  חילוני  או  הרע,  במקרה 
מזכיר את האסון הרוחני הזה... לי יש חלום אבא, לקצץ לרפורמים את 
הכנפיים שיפסיקו לבולל את המעט שנשארו כאן, צריך להחזיר אותם 
הביתה”. “נו”, הנהן דניאל, “מה השלב הבא?”.”ירושלים, לישיבה 
קדושה”. ענה הנער. נמל התעופה ניו-יורק. דניאל ואראלה ימבולסקי 
נפרדו בנשיקות מבנם גבה-הקומה שבישר להם: “אבא ואמא, קבלו 
אין ספק  לשידוך שלי.  עד  בישראל  נשאר  אני  את בקשתי הצנועה. 
שאתגעגע אליכם. אבל חכמים אומרים, הכל מעלין לירושלים. עיר 
הקודש שלנו מחייבת אותנו להתבשם מרוחה ומהאווירה שבה, תעשו 
לי טובה ובקרו אותי שם. אחרי החתונה - אי”ה - אחזור להרביץ תורה 
בארה”ב. יש כאן המון עבודה”. בני הזוג ימבולסקי התפעמו בכל פעם 
רוחני  מסלול  לעצמו  רקם  אשר  בנם,  של  העצמי  מהביטחון  מחדש 
ברור, עם מחיר כבד בצדו, פרידה חדה מן ההוויה האמריקנית על מנת 
לצלול בים התלמוד, עם כל הגוף והנשמה. תשס”ט, ירושלים. שמונה 
שנים שקד עזריאל על תלמודו. ימי ילדותו בניו-יורק וגלילותיה, הפכו 
למעין מצג מטושטש בזיכרונותיו. כן, ההורים ביקרו פעמיים בשנה, 
אחיו הגיעו לבקרו פה ושם, אבל הנער שהפך לבחור מבריק ומזהיר, 
באמריקה.  דווקא  תורה  להרביץ  שלו,  הפנימי  לחזון  נאמן  נשאר 
השדכן הירושלמי בן ציון איינשטיין הציע לו שידוך, בחורה אמריקנית 
מצטיינת  הוניגמן, תלמידה  מרים  מניו-ג’רסי, שמה  בתשובה  חוזרת 
יומיים  בכסלו תש”ע.  יפה  עלה  הזיווג  בעיר הקודש.  בסמינר מצוין 
לפני החנוכה נקבע תאריך החתונה. היכן? בירושלים. האב המאושר, 
דניאל ימבולסקי אירגן את המשפחה למסע מזרחה, ונכנס למשרדי 
25 כרטיסי טיסה. הפקיד הרזה  יורק כדי לרכוש מראש  אל-על בניו 
משפחתית  “לשמחה  לו  אמר  ימבולסקי  “לאן?”  שאל  והממושקף 
בירושלים”.”חתונה?” שאל הממושקף.”חתונה של בני הקטן, שלומד 
הוסמך  “הוא  ושאל,  פדחתו  את  גירד  הממושקף  בירושלים”.  תורה 

לרבנות?”.”אני חושב שכן”, המהם ימבולסקי.
“ומי הכלה?” חפר הפקיד הבלתי נלאה.”בחורה חוזרת בתשובה מניו-
ג’רסי”, עדכן תעשיין הרהיטים קצת בקוצר רוח.”גם אני במקור מניו-
ג’רסי, מעיירה קטנה ועשירה בשם גרינפילד, יש שם כ-250 משפחות 
יהודיות, אחי הוא אורתודוקסי ואמר לי שהם מחפשים רב חרדי... 
אולי תציע לבן שלך את הג’וב”, אינפף הממושקף.”למה לא?” הזדקף 
התעשיין.”קח את הפלאפון שלו”, סיכם הממושקף.למה להאריך אם 
ירושלים  באווירת  ברכות  והשבע  לאחר החתונה  מיד  לקצר.  אפשר 
הקסומה, חזר השבט של הימבולסקים לארה”ב ועזריאל החתן הצעיר 
ורעייתו פנו לניו-ג’רסי )מקום הולדת הכלה(, זאת לאחר שנחתם חוזה 
נכבד בין הצדדים. עזריאל ירביץ תורה בגרינפלד ויקבל מלגה נאה. כך 

הוא חלם, וכך התגלגל מן השמים. היה זה בוקר אמריקני קיצי כשהזוג 
את  הכניס  הצעיר  הרב  החדש.  לביתו  ופנה  המונית  מן  ירד  הצעיר 
המזוודות. רעייתו ביקשה לנוח, והוא בקש את רשותה לצאת לסיור 
קטן בעיר על מנת להכיר את רחובותיה. “אעלה על אוטובוס בקו-
פנימי, ארד בתחנה האחרונה, שם מצוי בית הכנסת הגדול, אפגש עם 
שני הגבאים, ואחזור עם אותו קו פנימי”.”בהצלחה בתפקידך החדש, 
סע לשלום”, בירכה הרעיה. שלוש דקות חלפו והנה האוטובוס הצהוב 
אומר  כולו  המבורג,  וכובע  חגיגי  בפראק  לבוש  הצעיר  הרב  עוצר. 
כבוד, אמר “בוקר טוב”.”לאן?” שאל הנהג, איש אדיר ממדים, לבוש 
אוברול כתום ועל פניו משקפי שמש שחורים, מגוחך מעט.”לשכונת 
גודסינג. תוריד אותי בבקשה, בתחנה האחרונה ליד בית הכנסת...” 
הוציא מארנקו  עזריאל  הנהג. הרב  וחצי”, המהם  השיב הרב.”דולר 
שטר של עשרה דולרים והגיש לנהג. הלה לחץ על מתקן המטבעות 
והחזיר עודף לכף ידו של הרב. עזריאל התיישב בספסל האחורי והציץ 
וילות  מן החלון בנוף הנאה של העיירה הקסומה, שרוב בנייניה הן 
נוי מרהיבות. הוא ספר  וגינות  ידיים  גדולות בפתחן חצרות רחבות 
את העודף, הופ. הנהג נתן לו עודף רבע דולר יותר, קווטר )רבע(, כך 
שם המטבע. עזריאל חש עייפות מה לחזור לפתח האוטובוס ולהחזיר 
שום  “אין  עצמו,  לבין  בינו  הרהר  מזה”,  “וחוץ  הקווטר.  את  לנהג 
לגוי... הנהג הזה ממילא טרוד במלאכתו, בכל  מצוות השבת אבדה 
תחנה עולים עשרה נוסעים, יורדים עשרים... אין ספק שלא הבחין 
בטעותו”.”שיישאר כך”, גמלה החלטה בליבו של הרב, “הגוי הזה לא 
יעני מן הקווטר, ואני לא אתעשר ממנו”. אחרי 40 דקות של נסיעה 
די מענגת הודיע הנהג, “תחנה אחרונה בגודסינג”. הרב הציץ מבעד 
החלון והבחין בבית הכנסת האורתודוקסי הניצב סמוך לתחנה. מדובר 
במבנה מרשים בן שלוש קומות, בנוי מאבן ירושלמית, גדרות נחושת 
דקורטיביות מסביב, סוכת ענק בחצרו, ומזרקה של מים בלב אגם ובו 
מן העובדה שנטל  עמוק  סיפוק  עזריאל חש  הרב  צבעוניים.  נוי  דגי 
מעט  שבו  שומם,  די  במקום  תורה  להרביץ  התפקיד  את  עצמו  על 
שכה  רפורמים  של  ובעייתי  בוטה  די  ורוב  מודרניים,  אורתודוקסים 
תיעב אותם. הוא הניח רגלו על המדרגה הסמוכה לדלת האחורית, 
ופנה לצאת, אלא שכוח שמימי עלום זעק בקרבו, “גנב! נכון שאין 
מצוות השבת אבדה לגוי, אבל זה יומך הראשון בעיירה... אינך חש שום 
כיווץ בלב מן העובדה שיש בידך ממון שלא שלך... ואפילו אם אין בכך 
גזל!!”. עזריאל סב על צירו, ונע לכיוון הנהג. האוטובוס כבר התרוקן 
מנוסעיו. “סליחה, מיסטר דרייבר, ספרתי כרגע את העודף, ובטעות 
החזרת לי קווטר אחד יותר, הנה הוא. תודה”. הנהג בריא הגוף הוריד 
את משקפי השמש מעל עיניו ושאל בסקרנות, “אתה, ללא ספק הרב 
עזריאל,  כן?”.”כן”, השיב  לעיר, הלוא  האורתודוקסי החדש שהגיע 
“מנין לך?”.”נו טוב, ראשי הקהילה הרפורמית מאד זועמים יש מזה 
רעש גדול, וחוץ מזה מזמן לא עלה לאוטובוס שלי יהודי חרדי עם 
מעיל ארוך וכובע כמו שלך... אז ברוך הבא... ורציתי להגיד עוד משהו 
לך כבוד הרב, אני לא בדיוק דתי גדול, אבל השבוע הייתי, ואני עדיין 
בהתלבטות גדולה, לאן אלך להתפלל בשבת הקרובה, לבית הכנסת 
האורתודוקסי או לטמפל הרפורמי. מיד כשעלית, קלטתי שאתה הרב 
החדש, אמרתי לעצמי, ארצ’י, תעשה לו מבחן יושר, תן לו קווטר אחד 
יותר. אם יגנוב אותו, אני בשבת בטמפל, אם יחזיר אותו אז... אז בוא 
ניפגש כאן בבית הכנסת שלך”, חייך הנהג.  נסכם שבשבת הקרובה 
אומלל  יהודי  הינו  הנהג  לחכו.  נדבקת  שלשונו  הרגיש  הצעיר  הרב 
ומרוחק, שעלול היה ללכת לדיראון עולם, ולאבד את נשמתו לנצח, 
אוי!  אוי  גוי.  לו, משום שחשבתי שהוא  החזרתי  קווטר שלא  בגלל 
“תסלח לי מיסטר נהג, אמרת ששמך ארצ’י, ארצ’י האוזר?” התעניין 
הרב. הנהג השתנק והיטה ראש מופתע אל משענת כיסאו. “איך ידעת? 
אני המום!”. הרב החדש, עזריאל, חיבק את בן דודו השני ואמר לו, 
“ארצ’י, ארצ’י, בזכות הקווטר שלך עשינו עכשיו איחוד משפחות”. 
שני הגבאים שעמדו וחיכו ליד שער בית הכנסת, מיסטר אריק ג’ונס 
ושופע  החם  החיבוק  פשר  את  הבינו  לא  אהרונוב,  סטיב  ומיסטר 
הדמעות, שבין הרב החדש, לנהג האוטובוס הוותיק. פשוט לא הבינו.                                                                                                                                           

                          באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע
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אחי, השם ישמור אותו, לא היתה לו עבודה במשך 
שום  וללא  נפשית,  במצוקה  גם  היה  הוא  שנים. 
הוא  הזה  והמצב  חמישים.  בן  הוא  כיום  פרנסה. 
”פדיון  עבורו  הזמנתי  שנים.  ומתמיד...נמשך  מאז 
נפש“ ב“חסדי ינון“ והוא פשוט מצא עבודה, הוא 
מרגיש יותר טוב, מתחזק, חוזר בתשובה. אני לא 
זוכרת אותו אי פעם במצב יותר טוב מזה...ישתבח 
לזכותו  יעמוד  הרבים  זכוי  שבע“ה  לעד!   שמו 

ויעלה מעלה מעלה בהכל...                בעילום שם

  

עד  ולהורים  לבנות  יש  וצפיה  מתח,  כמה 
לא  שהבת  מהסמינר  תשובה  שמקבלים 
התקבלה. ילדות טובות, מבתים טובים, שבבת 
מהשפתים.  התמים  החיוך  להם  נמחק  אחת 
תמיד  לא  לעשות,  יכולים  כבר  מה  וההורים 
אליהם.  מתיחסים  לא  ולרוב  קשרים,  יש 
ומסתכלים על הילדה, והלב נמחץ. מיד לאחר 
התקשרתי  השלילית,  התשובה  את  שקבלנו 
נפש“.  ”פדיון  לילדה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי 
הסתדר  הכל  הפדיון  ולאחר  לה,  עשו  ואכן 
יום  כל  השם...מודים  וברוך  אותה.  וקבלו 
לבורא עולם...                            בעילום שם

היתה לי תאונה קשה, כף היד התרסקה לגמרי בתאונה. 
בהתחלה שמו לי גבס, ולא עזר, לא ידעו אם לנתח או 
לא. גם הרופאים לא תמיד יודעים מה לעשות. היתי 
ביסורים. אני קוראת כל שבוע את העלון, וזה היה אך 
נפש“.  ”פדיון  ולהזמין  ינון“  ל“חסדי  טבעי להתקשר 
ואז  היד  את  לפתוח  הרופאים  החליטו  הפדיון  לאחר 
לתדהמתם גילו שאין שם עצם. השתילו לי פלטינות, 
וברוך השם, היד חזרה לתפקוד תקין... ישתבח שמו לעד!                                                                                                                                             
                                                                    בעילום שם

    

אמי שתחי‘ לא הרגישה טוב, היתה חלשה, היה 
כל  לאחר  ברגליים,  ובצקות  נשימה,  קוצר  לה 
אחד  כל  מומחים,  מני  כל  עם  התיעצויות  מני 
לחלק אחר בגוף, רופאת המשפחה שלחה אותה 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  למיון,  בדרך  למיון. 
השם  ושבעזרת  נפש“,  ”פדיון  עבורה  והזמנתי 
לה  עשו  שם  למיון,  הגענו  לה.  יש  מה  ימצאו 
בדיקות דם, וא.ק.ג., מיד אחרי הא.ק.ג. האחות 
לקחה את הבדיקה לרופאים דחוף. הרופא בדק 
לא  דבר  מיטה.  לה  מצאו  ומיד  התוצאות,  את 
במיון.  שהיה  העומס  לאחר  אלו,  בימים  קל 
זה  אחר  בזה  רופאים  של  שורה  התחילו  ואז 
על  מדברים  יותר  או  פחות  וכולם  להופיע. 
לעשות  שתצטרך  נעימה  ולא  פולשנית  בדיקה 
כדי להיות ”יותר חכמים“ כדבריהם. לאחר כמה 
שעות, אשפזו אותה במחלקה למעקב. במחלקה, 
רופאים אחרים, דעות אחרות, ואני משננת בין 
שמתיחסים  להשם  ומודה  לתודה,  מזמור  לבין 
משנים  ובמחלקה  ראש.  בכובד  שלה  למקרה 
תרופות, מצלמים. לבסוף ירדו מכל מה שחשבו 
האקו  אם  לב.  לאקו  אותה  ושלחו  בהתחלה, 
שלושה  לאחר  וכך  אותה.  ישחררו  תקין,  לב 
מאוששת,  הביתה.  אותה  שחררו  אשפוז,  ימי 
ומעודדת. אין לי ספק, שבזכות הפדיון, תוצאות 
הבדיקות יצאו תקינות, והרגשנו שהיתה סיעתא 
דשמיא לאורך כל הדרך... תודה לרופא החולים...
אין עוד מלבדו!                                                                                                                                 
בעילום שם

השמחה  ומוצלחת,  טובה  בשעה  בן  ילדה  כלתי 
היתה גדולה, עד לאותו יום שקבלנו טלפון בהול, 
שיש ליולדת זיהום מסוכן, ושהובילו אותה בחזרה 
לבית חולים עם אמבולנס. הרופאים אמרו שצריכה 
אישפוז לפחות בין 3 ל5 ימים. היינו יום לפני הברית. 
הדעת.  ישוב  טיפת  לנו  היה  שלא  לציין  מיותר 
פשוט הינו אבדי עצות ולא ידענו מה לעשות, איך 
נעשה את הברית והאמא בבית חולים? בעלי אמר 
ובזכות  ובעזרת השם,  ינון“  ל“חסדי  לי, תתקשרי 
הצדיק ר‘ ינון חורי זצוק“ל יהיה סיעתא דשמייא. 
על הבקר עשו את הפדיון ולאחר מכן ממש שחררו 

אותה הביתה, וזכתה להיות בברית של בנה.
ניסי ניסים....תודה השם!

נגר תקוה- באר שבע
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