
מטעמים לשולחן

בס”ד

ה“חפץ חיים“ המשיל משל על סוחר גדול שנסע ליריד בלוית עגלון צמוד שלוה אותו בכל 
הדרך. לאחר שסים כמה עסקים מצוינים, החליט להכנס לפונדק לחגוג אותו בכל הדרך. 
לאחר שסים כמה עסקים מצוינים, החליט להכנס לפונדק לחגוג את שביעות רצונו, וצרף 
ברוב נדיבות את העגלון לסעודת המלכים שהזמין כשיצאו שוב לדרך פנה הסוחר לעגלון 
ואמר לו:“אכלתי סעודה דשנה ולגמתי לי כמה כוסות יין, כך שאני זקוק לשינה דחופה. שים 
לב לדרך!“ נסע העגלון, אולם הנופים השגרתיים והסעודה הדשנה ששכנה לה אחר כבוד 
במעיו עצמו אט אט את עפעפיו ואף הוא ישן לו שנת ישרים ונתן לסוסים להוביל את העגלה 
שוכבים  כשהם  בבעתה,  והעגלון  הסוחר  מתעוררים  והנה  רב  זמן  חלף  לא  חפצה.  למחוז 
בואדי לא מוכר מתחת לעגלה...החל הגביר לצעוק על העגלון:“מה עשית?“. ”צריכים לתת 
מכות לסוסים“, החזיר לו העגלון המבועת. ”לסוסים?“ בערה חמתו של הגביר,“לך צריך 
לתת מכות! וכי יעלה על הדעת שסוסים יקבלו את המושכות? האם סבור אתה שאפשר 
לסמוך על סוסים?!“ ביום השני לבריאה ברא הקב“ה את המלאכים-הסביר ה“חפץ חיים“ 
ולאחר מכן ברא את בעלי החיים: הסוסים, והחמורים, ולאחר מכן, ביום הששי ברא את 
בני האדם. בני אדם מורכבים משני החלקים: מחלק בהמי ומחלק רוחני, בגופם הם דומים 
לאותו סוס, ובנשמתם הם דומים למלאכים, ולמעשה הם כעגלון המנהיג את הסוס... אולם, 
אבוי לו לאדם שיתיר את המושכות, ויאמר: ראיתי שהסוס מסתדר יפה, ובכן החלטתי לתת 
לו את המושכות, והלכתי לישון...שכן אי אפשר לסמוך על סוסים! החובה המוטלת עלינו 
בכל רגע ורגע היא לחשב את חשבונו של עולם- לעמוד עם יד על הדופק ולראות בכל רגע 
נתון היכן אנחנו נמצאים, היכן אנחנו אוחזים, האם אנו באמת הולכים בדרך הישר, או שאנו 
מדי פעם סוטים מעט הצידה?!. די בסטיה קלה על מנת שהעגלה כולה תתהפך, חלילה...
ולפיכך בכל רגע יש לעמוד על המשמר ולכן את הסוס! כאשר עלה משה רבנו להר על מנת 
לקחת את התורה, אמרו המלאכים: רבונו של עולם, מפני מה אתה נותן את התורה לבני 
אדם? ”תנה הודך על השמים“ )תהילים ח, ב( השאר אותה כאן!אמר הקב“ה למשה:“אחוז 
יודעים  בכסא כבודי והשב להם תשובה“, אחז משה בכסא הכבוד ואמר למלאכים:“הלא 
אתם שהתורה אסרה אכילת בשר בחלב, ואתם אצל אברהם אבינו אכלתם בשר בחלב“. 
אותה פעם שאכלו אוכל לא כשר גרמה להפסד התורה! מכאן- אומר הרבי מסאטמר -מה 
כל  את  כשרה!  בלתי  אכילה  אוכל  שהוא  אחת  מפעם  מפסיד  שאדם  ההפסד  ונורא  גדול 
התורה כולה עלול הוא להפסיד על ידי כך! לעומת זאת, כוחו של כל מעשה הוא גדול ביותר, 
ומסירות נפש למצוה אחת מסוגלת לזכות את האדם בעולם ומלואו. עד כמה גדול כוחה של 
אכילה אחת במהפך כזה, נוכל ללמוד מן הספור הבא, שמספר הסופר רבי חנוך טלר: בניו 
יורק ישנו בית ספר לרבנים, ובאחד הימים התקבלה במקום שיחת טלפון מטקסס, מעבר 
לקו הציג עצמו אלמוני כאדון וולף, ראש הפדרציה היהודית של יהודי דרום מזרח טקסס. 
”זו פעם ראשונה שאני שומע על הפדרציה הזו“, הודה המזכיר במבוכה קלה, ”כמה יהודים 
יש לכם שם? ”שלושה“, הגיעה התשובה. ”ואתם מעונינים ברב לשלושה יהודים?“ נדהם 
המזכיר. ”ממש לא. השלושה הם, אני, אשתי והבת שלי, ומאחר שאנחנו מתכוננים לעזוב, 
רציתי שתשלחו רב במקומי“. ”יש אצלכם בשר כשר?“ ”לא“. ”בית כנסת?““לא“, ”קימים 
שרותי דת שם?“, ”לא“,“יש בכלל איזשהו יהודי“. ”כנראה שיש הרבה“.“מה זאת אומרת 
’כנראה‘?“ אדון וולף נאנח מעבר לקו. ” נו, וכי אינך יודע מה שכתוב בשיר השירים“‘אל 
תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש‘?...כאן בטקסס יש שמש חזקה וכולם נראים אותו 
דבר, כולם השתזפו חזק וכבר קשה לראות עליהם שהם יהודים, וכי אפשר להפקיר אותם 
ככה?“.קולו היה נוגע ללב, והמזכיר לא יכל היה להשאר שוה נפש והבטיח לחפש מועמד 
מתאים. לא חלף זמן רב ואל המשרד נכנס רב צעיר, שזה עתה סים את לימודיו- מיכאל 
הלר. ”מיכאל, מצאתי לך משרה, לא תאמין!“ פנה אליו המזכיר, ”ראש הפדרציה היהודית 
של יהודי דרום מזרח טקסס...אתה תהיה שם מלך בגדוד, גם הרב וגם הקהל, הכל תהיה 
ותעשה הרבה יידישקיט!“. ר‘ מיכאל החל להתנצל:“אני לא יודע לנאום כל כך טוב, והלויות 
עוד לא עשיתי אף פעם“. ”זה בסדר-הרגיע אותו המזכיר,“לא נראה לי שתצטרך להתמקד 
בהלויות...“.נסע לו הרב מכאל לדרום מזרח טקסס, פגש את ראש הפדרציה הפורש וקיבל 
על עצמו את התפקיד. הצעד הראשון שעשה כדי לאתר יהודי כלשהו היה לפתוח את ספר 
הטלפונים המקומי ולחפש אחר שמות יהודיים. השם הראשון שהיה בעל צליל יהודי כלשהו 
גרם לו להרים את השפופרת ולטלפן למספר הרשום שם:“שלום“ הציג את עצמו,“אני הרב 
מיכאל הלר“.“אתה חושב שאני יהודי?“ ענה הקול מעברו של הקו-“ובכן אני לא, אני הכומר 
המקומי...“ שיחה אחת רדפה שיחה נוספת, אולם כל תוצאה ממשית לא היתה מהן. לבסוף 
החליט הרב הלר על טקטיקה מעט שונה- הוא פרסם מודעות על ערב חומוס ופלאפל ותלה 

אותן באוניברסיטה, מתוך הנחה שימצא יהודי שיתגעגע לארץ המוצא ויבוא.            
המשך בעמ‘ האחרון

חשבונו של עולם
“על כן יאמרו המושלים בואו חשבון” )כא,כז(

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 474
שבת פרשת “חקת”
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

א. חולה שיש חשש שיש בו סכנה, מותר 
לטלפן לרופא שיבא אליו, או לנסוע עם 
ואפילו  הרופא,  אצל  במכונית  החולה 
בביתו,  הרופא  נמצא  אם  ספק  יש  אם 
להקל.  נפשות  מותר שספק  מקום  מכל 
והזמנת אמבולנס עדיפא מהזמנת מונית.           

לנסוע  סכנה  בו  שיש  לחולה  מותר  ב. 
שגר  פי  על  אף  מומחה  שהוא  לרופא 
אחר  רופא  יש  אפילו  מקום,  בריחוק 
בקירוב מקום. אבל אסור לנסוע לרופא 
או  כספיים,  מטעמים  ממנו  הרחוק 
ממנו  ידרוש  שלא  חולים  קופת  לרופא 
כסף עבור טיפולו בשבת.                                             

ג. השליח שהלך להזמין רופא מותר לו 
להתלוות אל הרופא בנסיעתו במכונית 
כדי להנחות לו את מקום החולה.                                     

שירים  טוב  חולה,  בשביל  כשמטלפן  ד. 
ידיו  באצילי  היינו  בשינוי,  הטלפון 
ויותר נכון ששני אנשים ביחד  וכדומה, 
ירימו את השפופרת ממקומה, על פי מה 
שעשאוה  שניים  צג.(  )שבת  חז“ל  שאמרו 
פטורים, וכן כתב בשו“ת אבני ישפה )סי‘ 

פט(.
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סיפור השבוע
אדר תשע”ב. זה לא שההורים של הכלה המהוללה נטלי בנימינוב לא 
טוב.  זה  גם  לפעמים  מה  יודעים  ואתם  לשיטתם,  דתיים  הם  דתיים, 
רגע רגע, איפה היינו? הא, בואו נתחיל פעם נוספת. אז ככה. בגיל 18 
וחצי החליטה נטלי תלמידת תיכון שנמאס לה מהדמיונות של העולם 
החילוני, ועליה לשים קץ לאורח החיים התלוש הזה. מה עשתה? נסעה 
לירושלים, התעניינה, בדקה, והשתלבה מצוין בסמינר לבנות חביבות 
אינטרנטי  בעידן  בעיקר  הדעות,  לכל  אמיץ  במהלך  מדובר  שכמותה. 
 - )לידיעתכם  בנימינוב האם  נו? כשאלגרה  נו? מה  כמו שלנו.  קטלני 
גילתה  קצת...(  )אמרנו  קפדנית  והקצת  בנין(  בחברת  בכירה  מזכירה 
להיות  והולכת  האצבעות  בין  לה  התחמקה  שלה  הבכורה  שהילדה 
חרדית של מאה שערים, היא נכנסה להיסטריה קלה, ולדאגה עמוקה. 
דאגות לא חסר. כמו, מי יתחתן איתה? איפה תגור? ממה תתפרנס? 
וכל מיני דאגות מוכרות ושבריריות, שמאפיינות גם דיירי שכונות בבני 
ברק וירושלים. ניחא.”מה את דואגת, הדתיים החזקים מסתדרים יותר 
טוב מאיתנו...” ניסה לנחם אותה בעלה ניסים, עובד עיריה במחלקת 
השכונות. “אבל היה לי חלום לגביה”, אינפפה אלגרה, “ואני חוששת 
שאחרי החזרה בתשובה שלה, הוא לא יתגשם לעולם”...לפני שנעסוק 
בחלומה של אלגרה, נספר עליה על קצה המזלג. מדובר בגברת ישרה 
כמו סרגל, מסודרת כמו מסדר צבאי של חיילים סינים, פדנטית כמו 
ולרזולוציות שמעטים  כזו שיורדת לפרטים הכי קטנים,  רוקח, ואחת 
יו”ר החברה הקבלנית שבה היא מועסקת, מעביר  מעלים על הדעת. 
לה חוזים, חשבונות ותוכניות בנייה וכל מה שזז, כדי שתעביר ביקורת 
תחת עינה הבוחנת. אין שנה שהיא לא זוכה לבונוס עסיסי עקב חשיפת 
ממצאים ונתונים נעלמים, שהיו גורמים נזק והפסד לחברה, אך בטרם 
פורענות הם לא נעלמו מעיניה. יש מי שאומר שהיא חסכה לחברה כמה 
עשרות מיליונים טובים, בעיקר עקב תוכניות קונסטרוקציה שאיתרה 
בת  והינה  היתה  היקרה  נטלי  תכל’ס.  הלאה.  עצומים.  מחדלים  בהן 
למופת. היא לא כפתה על הוריה כשרות מדוקדקת. למה? כי הם יזמו 
זאת מעצמם. היא לא כפתה עליהם שמירת שבת, למה? כי הם הבינו 
והפנימו שצריך לכבד שומרי שבת ובעיקר כשמדובר בבתם המיוחדת. 
היא לא נגררה לוויכוחים, למה? כי לא היה על מה להתווכח, ניסים 
ואלגרה תמיד הרגישו שהם דתיים, ומה שעשתה עבורם הבת היקרה, 

זה קצת שידרוג, עליה מתונה של שלב או שניים בסולם הרוחני.
ובחלומה של אלגרה... חכו עוד מעט. אחרי שלוש שנות סמינר תורני, 
נטלי יצאה לשידוכים, ואחרי שלוש פגישות בלבד הקב”ה זיווג לה את 
בן גילה משמיים למזל ולברכה. אריאל, אף הוא בוגר ישיבה של חוזרים 
מאד  בוורט  הרגיש  לעתיד  החתן  נפש.  ועדין  ביישן  טיפוס  בתשובה, 
נוח עם הורי רעייתו לעתיד, שהרעיפו עליו מתנות, חיוכים וחמימות 
נימוסית  טלפון  בשיחת  שלושה,  יומיים  כעבור  הידד.  משפחתית. 
חלומה.”תראה,  את  בתה,  של  המיועד  לחתן  לגלות  אלגרה  ביקשה 
אתה מאוד מוצא חן בעינינו. בעלי ממש מאושר עד הגג ממך... אתה 
יודע שנטלי היא בתנו הבכורה, וגם הכי אהובה ומוצלחת. אנחנו נעזור 
לכם בכל מכל כל, ואין לנו שוב בעיה שהחתונה תהיה נפרדת עפ”י כל 
כללי ההלכה. אנחנו אתכם לכל אורך הדרך. אבל יש לי בקשה קטנה 
ברשותך...”.אריאל זקף גבה מסקרנות. “כן אני שומע”. “יש לי חלום 
שהחופה של נטלי ושלך תתקיים, על המים...”. “על המים? מה פירוש 
על המים, את לא חוששת שנרטב, או נטבע?”, ניסה להתבדח החתן 
העדין. “לא חלילה. יש גן ארועים בכפר ירוק סמוך לעירנו, ובליבו אגם 
מים גדול, ובו דגיגים צבעוניים וצמחייה מרהיבה, ובמרכזו במה רחבה 
עם חופה מפוארת וצבעונית ומסביבה עמודי תאורה ססגוניים. בקיצור 
תהיה לכם שם חופה שתיזכר לדורות...”. בואו נקצר. מספר נסיונות 
ועצה מן הרב של החתן,  דיון  ולאחר  שיכנוע לרדת מזה עלו בתוהו, 
הזוג הסכים, איכשהו, לשוט על גבי סירת משוטים בלוויית השושבינים 
וקידושין  חופה  שם  ולנהל  האגם  בלב  להתייצב  וההורים,  והרבנים 
שלא בגדר הנורמה הבני ברקית ירושלמית. נו, צריך לשמח קצת את 
השוויגער... גם אם לפעמים גבולות הטעם הטוב לא גרים באזור. אלגרה 
מגדירה  כשאני  מחליטה,  כשאני  שלום.  לוי  “אדון  מדברת.  בנימינוב 
משימה, אזי כל חושי וכשרונותי מופנים להצלחתה. מה נפלא להגשים 
הצדיקה.  בתי  עם  הדוק  קשר  קשורים  שהם  בעיקר  טובים,  חלומות 

הגעתי לגן האירועים מצוידת בפנקס ועט, ובדרך מנחיתה הוראות לבעל 
האולם ועוזריו. הדרך לאגם מן האולם תהיה עטורת עששיות דולקות. 
בקצב  יתחלפו  במים  האורות  כחול,  קטיפה  שטיח  יימתח  השביל  על 
הנגינה, התזמורת תנגן על שפת האגם, הספסלים ירופדו בכריות משי 
סגולות הסירה תקושט בשושנים וחבצלות, העמודים הדקורטיביים של 
יבש.  עלה  מכל  ינוקו  והשבילים  עדן,  גן  ציפור  בפרחי  יקושטו  החופה 
קהל המוזמנים יעמוד בחצי גורן ופניו אל הבמה, שם החופה, שם לב 
בתי  של  הגדול  יומה  את  יזכרו  שאנשים  רוצה  בהחלט  ואני  החתונה. 
וחתנה כיום מיוחד במינו, וכבר למדתי שהתורה משולה למים, אז מה 
יותר סימבולי לזוג חוזרים בתשובה מאשר לחגוג את יום שמחת ליבם 
על המים... ואתה יודע מה מחיר מנה? כמה מאות שקלים, בלי עין הרע. 
ואני מעבירה את רשות הדיבור לבעלי”. ניסים בנימינוב מדבר. “הגעתי 
לגן הארועים עם אשתי, שלוש שעות לפני החתונה. השמים היו בהירים, 
השמש סינוורה מן המערב. גן האירועים היה נקי, מבריק, נוצץ, מוסיקת 
רקע כבר נסקה לה בין השבילים והאגם. על רקע השקיעה והדימדומים, 
תשוט הפמליה המלכותית לאמצע האגם התכלכל, ושם, על המים, יבואו 
בברית הנישואין בתי האהובה וחתני היקר. זרחנו מעונג. המוזמנים החלו 
לטפטף, ובשעה היעודה, חצי שעה לפני השקיעה ניצבו כ-600 אורחים 
על שפת האגם. החתן, הכלה, אנחנו ההורים, ראש הישיבה ועוד רבנים 
חשובים, עלינו על הסירה, ופנינו אל הבמה שבמרכז האגם. אל תשאל 
איך למה וכמה... אבל תוך דקות ספורות התקדרו והשחירו השמים, עבים 
על גבי עבים, וטיפטוף קל ועדין הפך לפתע למטר זלעפות, מבול ממש. 
המוזמנים נמלטו בריצה לאולם, הסירה סבבה 180 מעלות, ועד שהגענו 
למזח הקטן, היינו רטובים עד לשד עצמותינו, כולל החתן והכלה.למותר 
לציין, שהחופה הגרנדיוזית שתוכננה להתקיים על המים, פורקה ונמלטה 
על נפשה פנימה לתוך האולם, מפני המים העליונים. טלית לבנה נמתחה 
על גבי ארבעה עמודי עץ פשוטים שניצבו במרכז האולם שלא היה ערוך 
כראוי לטקס, היוו תחליף דהוי לחלום של אלגרה. אורחים רטובים, חתן 
וזה מה שנשאר מהחלום של אשתי.  איי  איי  לא  רטובים, חופה  וכלה 
ושהיא תספר מה עבר עליה”. אלגרה: “מר לוי, אני מתביישת לספר. אבל 
חודשיים בכיתי מצער, ועיני היו אדומות ממש. חזרתי, מהחתונה שבורה 
לחלוטין, הרגשתי שעולמי חרב עלי. פשוט לא יכולתי לבלוע את הגלולה 
המרה. אני לא רבנית גדולה, גם קטנה אני לא, אבל האכזבה והשיברון 
שמילאו את ליבי היו גדולים מנשוא. איך יתכן שמכל הטרראם הגדול 
של התוכנית המדוקדקת שלי עד לרזולוציות הקטנות, לא נשאר שריד 
ופליט. “כעבור חצי שנה קיבלתי הזמנה לחתונה מחברה לעבודה, אשה 
חרדית שקטה וצנועה, אנחנו ידידות של “שלום שלום ומה נשמע”. לא 
יותר. אינני יודעת מה שיכנע אותי להגיע לחתונה. חנינו בלב בני ברק, 
נכנסו לבנין אפור, שמהווה מוקד של שלושה, או ארבעה אולמות. מיד 
שהגענו יצאו המוזמנים לחופה, שנערכה.... איפה? ברחוב. ממול אנשים 
יוצאים מן הסופר מרקט עם סלי קניות, חנות נעליים הומה, בני ישיבה 
רפורט,  רושם  עיריה  פקח  מצפצפות,  מכוניות  המדרכה.  על  צועדים 
מה אגיד לך לא האמנתי למראה עיני. והחופה? פשוטה, על המדרכה. 
והשמחה? הריקודים באולם הרקיעו שחקים. והתפריט? פשוט להפליא. 
והתזמורת? בינונית למדי. אבל האושר והשמחה האמיתית ניבטו לכולם 
מן העיניים. ישבתי שם ארבע שעות... ובכיתי... בכיתי כמובן בתפילה 
להצלחת הזוג הצעיר, ובכיתי גם על עצמי על כך שחשבתי בטיפשותי 
היא!!!  ולא  משמח,  או  מדהים,  מרשים,  ארוע  היא  המים  על  שחופה 
לראשונה בחיי נחשפתי לחתונה צנועה, פשוטה, אבל חמה ותמימה בכל 
שבעים  ויצאנו  שקלים...  עשרות  כמה  למנה?  המחיר  ומה  מידה.  קנה 
ועליזים.”ועכשיו אגלה לך סוד, גם בתי השניה, חגית, חזרה - ברוך השם - 
בתשובה, כמה חודשים אחרי אחותה. היא השתדכה לפני שבועיים במזל 
טוב. אבל הפעם, אני נחרצת, חגית תתחתן על המים, לא יעלה על הדעת 
שחלומי לא יוגשם. הרגע יצאנו ממשרדו של מנהל האולם, וסגרנו תאריך 
ותפריט. הא, כן החתונה הקדושה תערך, בבני ברק, מול הסופר מרקט 
הגדול וחנות הנעליים על המים הקדושים של אגם התורה שממלא פה 

כל פינה. תאחל לנו - אדון לוי - מזל טוב”. אמרתי מזל טוב. 
באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
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בן אדם יוצא החוצה, ולא ידוע מה צפוי לו. 
לגמרי,  נהרס  והרכב  תאונה  עברתי  לצערי 
בנפש,.  נפגעים  בלי  לבורא עולם  ב“ה, מודה 
התחלתי תהליך מול הבטוח בחשש גדול שמא 
מיד  לי.  שמגיע  הכסף  במתן  קשיים  ירימו 
”פדיון  לי  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
נפש“ גם בגלל התאונה וגם בגלל הביטוח. תוך 
יומיים לאחר הפדיון הכסף נכנס לחשבון שלי. 
לפחות,  חודש  לוקח  שזה  לי  שאמרו  למרות 
ובנוסף גם הסכום יותר גבוה ממה שחשבתי. 

תודה לבורא עולם על חסדיו הרבים...
מ.ג. מהמרכז

מספר  לחרדתי  גיליתי  ימים  מספר  לפני 
נכנסתי  ובאוזן.  בצוואר  נפוחות,  בלוטות 
לפחדים מזה. לא היה לי לא יום ולא לילה. 
”פדיון  לי  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
האלו  שהבלוטות  שלמה,  לרפואה  נפש“ 
יעלמו או שיחזרו לתפקוד תקין. והנה תוך 
ימים ספורים בלבד הכל נעלם בפתאומיות. 
מעל  להודות  התקשרתי  ניסים.  נסי  פשוט 
אותי... שריפא  עולם,  לבורא  העלון  דפי 

ישתבח שמו! תזכו למצוות!   
  ד.ק. בני ברק

לא  שבועות.  שלושה  במשך  חולה  היה  שלי  הבן 
יכל לעמוד על הרגלים, מדובר באיש, בוגר, קיבל 
ושיעולים  גבוה  בחום  מלווה  ספסטית  ברונכיט 
ראיתי  לא  מודאגת,  מאד  היתי  נגמרים.  שלא 
והתרופות  יורד,  לא  והחום  פעם.  אף  ככה  אותו 
יום. הגעתי למצב שצעקתי  כל  עוזרות...ככה  לא 
ינון“  ב“חסדי  נזכרתי  שיושיע...ואז  השם  אל 
ומיד התקשרתי לעשות לו ”פדיון נפש“. ואין לי 
היתי  קם.  הוא  יום  באותו  פשוט  לתאר,  מילים 
בהלם וברוך השם מופתעת לטובה. ואחרי זה יצא 

מחוליו. מודה להשם כל רגע, וכל שניה...תודה!
בעילום שם

הבת הקטנה שלי בת החמש, מצאו לה 
בעיה באזניים, לאחר בדיקות החליטו 
באזניים,  כפתורים  ניתוח  לה  לעשות 
לעשות,  צריכים  היו  שלאחותה  מכיון 
נמנע,  והניתוח  נפש  פדיון  לה  ועשינו 
נפש“  ”פדיון  להזמין  לה  גם  החלטנו 
ב“חסדי ינון“, וגם במקרה הזה, לאחר 
ואמרו  חוזרת  בדיקה  לה  הפדיון, עשו 
לה כפתורים, הכל  צורך לעשות  שאין 
רואה  ממש  אני  השם,  תודה  בסדר! 

בחוש את יד ההשגחה... תודה אבא!
ת. ל

בהריון הקודם ילדתי בניתוח קיסרי, בדרך 
ממשיכים  הראשון,  הקיסרי  אחרי  כלל 
ללדת בניתוח. בשעה טובה הגעתי לקראת 
תאריך  איתי  לקבוע  רצו  הרופאים  לידה. 
לניתוח ולא הסכמתי, והם לא בדיוק אהבו 
את זה בלשון המעטה. הם החתימו אותי 
אחראיותי,  על  שהכל  טפסים,  הרבה  על 
זה  משהו  קורה  וחלילה  חס  ואם 
באחראיות שלי  וכו‘ וכו‘...חתמתי על כל 
ל“חסדי  מכן התקשרתי  ולאחר  הטפסים, 
ללידה  נפש“  ”פדיון  עבורי  שיערכו  ינון“ 
קלה וטבעית בע“ה וללא שום התערבות 
דשמיא  בסיעתא  השם,  וברוך  כירורגית. 
ובמזל  טובה  בשעה  טבעית  בלידה  ילדתי 
טוב...ממש כפי שבקשתי. לא סתם המילה 
לידה = ליד ה‘...היולדת נמצאת בידים של 

בורא עולם...       תודה לה‘!
ט.ב. מהמרכז
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ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן

הוא הזמין כדורי פלאפל מניו יורק. הכדורים הגיעו קפואים לגמרי, וטעמם 
הרב  ישב  אופן  בכל  הגיע...אך  לא  זבוב  שאפילו  עד  כן,  גם  קפוא  היה 
הלר והמתין. פתאום נכנס מישהו. ”שלום מה שלומך“ הצעיר הרים את 
עיניו:“אני עובד פה, באיזו מסעדה מקסיקנית והבוס שלי שלח אותי לגנוב, 
לך?““ברני“.  קוראים  ”איך  מהאוכל שלכם...“  קצת  לטעום  סליחה,  אה, 
וללמוד משהו  אותך  לפגוש  אני מעונין  הלר,  מיכאל  אני הרב  ברני,  ”הי, 
ביחד. אתה יודע, עוד מעט תשעת הימים, אלמד אותך על תשעת הימים“. 
נדבר...“. הלך  יודע מה, אולי  ”אני לא אוהב את המוזיקה הזאת,,, אתה 
כתובת מלבד שם המסעדה שבה  או  טלפון  הותיר שום מספר  ולא  ברני 
הוא עובד. הרב הלר לא התיאש, התקשר למסעדה ובקש לשוחח עם ברני. 
לי  זוכר אותי?“,“בטח, עד עכשיו כואבת  ”שלום ברני, כאן מיכאל הלר, 
הבטן מהפלאפל שלך“. ”מה אתה אומר, אתה רוצה ללמוד קצת?“, ”אה...
האמת היא שאני גמרתי את בית הספר בכיתה ז‘“. לבסוף קבעו לשוחח 
לכל  עצמו  את  והכין  שיחה  לאותה  בהתרגשות  התכונן  הלר  הרב  קצת. 
ראביי?  שלמך  ”מה  להפתיע.  ברני  הצליח  ששוב  אלא  אפשרית,  תגובה 
מה  כל  אנג‘לס.  ללוס  נוסע  אני  מחר  כי  זמן,  הרבה  מדי  לי  אין  תראה, 
שעבדתי כאן הוא כי לא היה לי כסף להמשיך את הטיול, עכשיו אספתי 
מספיק כסף ומחר אני טס לשם“. אכזבה התפשטה על פני הרב הלר, וברני 
שהבחין בה, הרגיש צורך לומר משהו:“אתה יודע מה, ראביי, תגיד לי משהו 
משהו  הלר.  הרב  התהרהר  קצר  לרגע  בשבילך“.  אותו  אעשה  ואני  אחד 
אחד? מה כבר אפשר לבקש ממנו? לבסוף בקש:“ברני, תבטיח לי שתזמין 
והרב הלר קרא אחרי  ברני מיהר להבטיח,  ארוחה אחת כשרה למטוס“. 
גבו המתרחק:“וברני...עוד דבר קטן-כשאתה מגיע ללוס אנג‘לס תשלח לי 
מכתב קטן ותודיע לי שהסתדרת“. ברני הזמין כפי שהבטיח, אולם מאחר 
שלא ניתן היה לזהות בו יהודי, טעתה הדילת והגישה את המנה הכשרה 
‘כשר- זקן ארוך. ”הזמנתי  בעל  זו לאדם אחר,  היחידה שהוזמנה לטיסה 
שבה  מצטערת“  ”אני  רגיל.  מגש  לפניו  כשהניחה  ברני  אליה  קרא  פוד‘, 
אליו לאחר בדיקה, ”אין לי עוד מנה כזו, יש רק מגש רגיל“. משהו חסם 
בעדו מלהסכים לכך, הבטחתי לרב הלר, הוא נותר רעב, ובשעות הקרובות 
מילה,  זו  מילה  אבל  לרב,  שנתן  המטופשת  ההבטחה  על  הרף  ללא  רטן 
וברני לא היה מסוגל להפר את ההבטחה שנתן. מיד כשנחתו חפש מקום 
לאכול, אבל כל המסעדות שמולו היו מסעדות טרפה. אמנם הוא הבטיח 
לאכול כשר רק בטיסה, אך בכל אופן, הרב הלר היה אכפתי כל כך...איכשהו 
השיג ברני ספר טלפונים וחיפש מסעדות כשרות בלוס אנג‘לס. עצר מונית 
ובקש מן הנהג שיקח אותו לכתובת כלשהי בקהילה היהודית. סוף כל סוף 
מצא את עצמו עומד במקום המיועד- אבל המסעדה היתה סגורה..עמד שם 
יותר, עצר את היהודי הראשון שלבושו העיד  והרגיש שהוא אינו מסוגל 
על יהדותו. ”למה סגור?“.“כי תשעת הימים“. תשעה ימים? גם הרב הלר 
אמר משהו כזה, אבל מה זה קשור לאוכל, תשעת הימים הללו???...מצוקתו 
נכרה על פניו, והיהודי שמולו שאל:“סליחה, אפשר לעזור לך? מה אתה 
מחפש בעצם? בתשובה החל ברני לגולל את כל קורותיו בעשרים וארבע 
השעות האחרונות. ”אל דאגה“ הרגיע אותו היהודי,“אנמי בעל המסעדה. 
דבר ראשון-בא אלי הביתה לאכול...“. ברני הלך איתו, וכשיצא הזמין אותו 
בעל הבית שוב, ואחר כך הזמין אןתו לשבת, ואחר כך לעוד שבת... שלוש 
שכשאסתדר  לך  הבטחתי  מכתב:“  הלר  ראביי  מקבל  יותר  מאוחר  שנים 
זמן אבל הסתדרתי.  בחוף המערבי אכתוב לך מכתב...ובכן, לקח לי קצת 
היום אני ברוך השם יהודי שומר מצוות, קובע עתים לתורה, יש לי אשה 
ושני ילדים, ואני מודה לך מאד שעזרת לי להסתדר בחיים. בנימין פלדמן 
)ברני(“. צא ולמד מה אפשר להרויח ממצוה אחת שיהודי מתאמץ לעשותה 
למרות הקשיים הנצבים למולו ומאימים להכשילו!                 ומתוק האור                                                                                                                              
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