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מטעמים לשולחן
עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה...ועבדיך יעברו...כאשר אדני דבר (לב,כה-כז)
מפני מה שנו בני ראובן וגד את לשונם ,ואמרו בפעם הראשונה ”כאשר אדני
מצוה“ ,ובפעם השניה ”כאשר אדני דבר“? מתרץ המהרי“ל דיסקין ,שבתחילה
התכונו לפשט הדברים ,ואמרו שילכו למלחמה כמו שמשה רבינו צווה עליהם,
אולם בדבריו של משה היה חלק נוסף -משה אמר ”ואחר תשבו“ ובמילים הללו
היתה הבטחה שכל מי שיצא למלחמה יחזור ממנה כשתסתים ,נמצא ,שהיה זה
”בטוח חיים“ לעוד ארבע עשרה שנה ...ומאחר שכאשר עמדו לצאת למלחמה
שמעו בני ראובן ובני גד את ההבטחה הזו ,יצאו למלחמה גם המבוגרים שכבר
השתחררו מן הצבא ,ועל כן הם רומזים באמרם ”כאשר אדני דבר“ ,בידעם כי
דבור שיצא מפי צדיק אינו שב ריקם .רבי ראובן קרלינשטין זצ“ל ,העיר כי כיום
מקובל לעשות ”בטוח חיים“ ,אולם בטוח זה הוא למעשה ”בטוח מות“ ,שכן הוא
חל לאחר מותו של האדם ,רק משה רבנו מסוגל היה לעשות ”בטוח חיים“ ,שבו
הוא מבטיח לבני ראובן ולבני גד שיחיו עוד ארבע עשרה שנה!...חולים רבים קמו
ממיטת חלים ונושעו מעל לגדר הטבע בעזרת כח הדבור של הצדיק ,אשר הקב“ה
מקים את גזרתו .רבי ראובן ספר כי שמע מפי חתנו של רבי שלום שבדרון זצ“ל
את המעשה הבא בענין זה ,כשרבי שלום מאשר את כל הפרטים :בתו של יהודי
חלתה קשות ל“ע מחידק שנכנס בדמה .החולה אבדה את הכרתה ונטתה למות,
והאב המבוהל מהר להכנס אל ה“חזון איש“ והתחיל לבכות לפניו” .צריך תפילת
רבים“ ,פסק לו ה“חזון איש“ כששמע את הדברים” ,לך לכולל ,אמור להם שיגידו
תהילים ברבים ,ואחר כך תחזור“ .הלך אותו יהודי ,ולאחר מכן חזר אל ה‘חזון
איש‘ ,אשר שאל אותו” :האם אתה מבטיח שלא תגלה?“ .בדחילו ורחימו הבטיח
האיש ,וה“חזון איש“ אמר לו“:לך מפה לבת שלך ,בלי לדבר אף מילה ,ותעמוד
לידה עד שתבכה ,כשתבכה יהיה בכך סימן שהיא בריאה ,ואז תוכל להחזיר אותה
הביתה“ .הלך לו היהודי ,נכנס לבית החולים ועמד ליד מיטת הבת .האחיות הציצו
בתמיהה אל האב העומד שם ללא תזוזה ,והנידו בראשן מחשש שדעתו השתבשה
עליו מרוב צער ,הרופאים שנגשו למיטה בקשו שיזוז מעט-אך לא היה אל מי לדבר,
הוא לא היה מוכן למוש משם .שעה וחתי חלפה ,רגליו של היהודי כאבו-אך הוא
נותר לעמוד שם .כעבור שעתים פרצה הבת בבכי .מרוב התרגשות לא ידע האב
מה לעשות ,ומהר לנסוע אל ה“חזון איש““.היא בוכה“ ,אמר לרב” ,מה יש לעשות
איתה עכשיו?” .אמרתי לך“ ,אמר לו ה“חזון איש“” ,אם היא בוכה-היא בריאה,
קח אותה הביתה ,“...השעה היתה מאוחרת לכן הוסיף“:כעת מאוחר ,סע הביתה
לישון ,ובבקר תחזור ותקח אותה“ .בבקר הגיע האב לבית החולים .מיד בהכנסו
למחלקה צעק מישהו“:הנה הוא!“ ,וכולם התחילו לדבר בערבוביה ולקרא אליו:
”מה עשית אתמול?“ .ראש המחלקה נגש ואמר לו“:מה היה כשעמדת שם אתמול?
ראיתי כבר ניסים רפואיים שאנשים יצאו ממצבים קשים ,אבל בדרך כלל אדם
שמגיע למצב כמו הבת שלך ,לא יוצא מכך ברגע אחד .אך אצל הבת שלך התרחש
משהו מופלא ,מאז הבכי שבכתה אתמול-אין חידק בדם! מה עשית?“” .לא כלום“,
ניסה היהודי להתחמק” .ענה לי על שאלה אחת“ ,התעקש הפרופסור והביט אל
תוך עיניו” ,היית אצל ה“חזון איש“?...את זאת לא יכול היה היהודי להכחיש...זהו
שאומר הכתוב (איוב כב ,כח)“:ותגזר אמר ויקם לך“ בכח אמירת הצדיק לקבוע את
המציאות .רבי ראובן הוסיף וספר מעשה שארע לאביו-באחד הימים קבל התקף לב,
ומיד אחריו התקף נוסף .בבית החולים הכינו אותם לגרוע מכל ,ואמרו כי האב חי
על זמן שאול ,וזהו ענין של זמן עד שהגוף יקרוס תחתיו .מיד אחרי תפילת שחרית
מהר רבי ראובן לסטיפלר ,כשהבחין בו שאל” :מה עם אבא?“” .אומרים שהמצב
קשה מאד“ השיב רבי ראובן” .הוא בבית חולים או בבית?“ התענין הסטיפלר.
”בבית חולים“ ” הוא יהיה בריא“ קולו של הסטיפלר היה ברור” .אומרים שהמצב
קשה מאד“” ,הוא יהיה בריא“ ,חזר ואמר .הלך רבי ראובן הביתה ופגש באמו,
שהתענינה לשמוע מה אמר הסטיפלר .רבי ראובן שחשש לנטוע בה תקוות שוא,
אמר “:הוא ברך שיהיה בריא“ אך הסטיפלר לא ’ברך‘ אלא ’אמר‘ ,ואכן ,אביו
ומתוק האור
חי עוד שלוש עשרה שנה!
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ההלכה השבועית
הלכות בין המצרים
א .אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע
בשאר ימות השנה דרך הרדיו ורשם קול
שירי קודש המלווים בכלי נגינה ,מכל
מקום בימי בין המצרים יש להמנע
מלשומעם .ומיהו בשמחת מצוה כגון
בשמחת חתן וכלה ,או מילה ,או פדיון
הבן ,או בר מצוה ,או סיום מסכתא,
מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי
נגינה ,שכל שהיא שמחת מצוה יש להקל
בדבר .ושירה בפה כשהיא דרך הודאה
להשם יתברך בלי כלי נגינה ,מותרת אף
בימים אלה ,ומכל שכן שמותר להשמיע
נעימה בתפילה ,או בשעה שעוסק
בתורה ,וכל שכן בשבתות שבתוך ימי
בין המצרים ,ואין להחמיר בזה כלל,
ואפילו בשבת שחל בה תשעה באב.
ב .מי שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל
נכרים ,מותר לו להמשיך לנגן עד שבוע
שחל בו ט‘ באב .וכן מורה לנגינה
שמלמד תלמידים לנגן בכלי שיר ,ויש
לו הפסד ממון אם יפסיק מללמד לנגן,
מותר לו להמשיך ללמד לנגן בכלי שיר
עד שבוע שחל בו ט‘ באב .וטוב להחמיר
מראש חודש אב.
חזון עובדיה
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סיפור השבוע
ר’ לוי שלום.
במקצועי הנני מורה של כמה מקצועות ריאליים ,ואכן בעשור
הראשון לעיסוקי כעובד חינוך לימדתי מתמטיקה ,אלא שהריאלי
לא מילא את נפשי .המספרים ,התרגילים המורכבים והחוקים
ההנדסיים ,החלו לשעמם אותי .מורה מקצועית עקב הקפיצות
שלה מכיתה לכיתה משכבה לשכבה ,היא כמו טייס מעל שדה
הקרב .הלה רואה הכל מלמעלה ,אבל איננו חש את פעימות
הלב של החיילים והאזרחים שלמטה .מורה שכזו מנהלת סוג של
תעשייה חינוכית צוננת משהו .כן ,אמנם הייתי קשובה מעת לעת
לתלמידות ,אך מאחר ולא חינכתי ,לא הגעתי איתן לסוג של טיפול
ומעקב .לעיתים שימשתי כאוזן קשבת ,אבל בוודאי שזה לא סיפק
אותי וגם לא אותן .ליבי שאף לעשייה אנושית  -תכליתית .ולכן,
לאחר התייעצות עם דעת תורה החלטתי להפסיק ללמד מתמטיקה
ולעסוק בהענקת חום וחסד לנשמות הקדושות הטמונות בבנות
ישראל ,הזקוקות מעת לעת למשען ולמשענת ,למילה טובה
להכוונה נכונה ,ולפעמים גם לעונשים ,כשצריך .כשהתפרסמה
המודעה “דרושה אם-בית לפנימייה לבנות במוסד חינוכי פלוני
במרכז” ,הרגשתי שזו הזדמנות לעשות שינוי מהותי ולתפוש את
המשרה ,שבוודאי יש בה אתגרים רבים .קבעו לי ראיון מיידי ,זאת
בעקבות קריאת קורות חיי המקצועיים ,ומאד התפלאו שמורה
מקצועית בעלת ניסיון ואפשרויות שכר מצוינות ,מחפשת תפקיד
זניח יחסית עם שכר מועט באופן יחסי .ההסבר האמיתי שלי שבה
את ליבה של המנהלת שסיכמה את הדברים“ ,אין לי ספק שאת
תעשי כאן עבודה מצוינת ,אם כי את מבינה שלא מלקקים פה דבש
ולא נחים על זרי דפנה ,ויש הרבה תסכולים ואכזבות .אך העובדה
שאת מודעת לכך ,ומוכנה לכך ,היא בהחלט מפתח להצלחה”.
כעבור שבוע התייצבתי בפנימייה לשיחת היכרות עם הבנות,
ולשמחתי נוצרה כימיה טובה ביני לבין רובן .היו ,כמובן ,בנות שלא
נחה דעתן שהגיעה לכאן מנהלת פנימייה עם תפיסת עולם של סדר
וניקיון ,של מחויבות אישית ,שמתכוונת ליישם ערכים ומעל לכל
תובעת דרך ארץ .שלא תטעה ,לא הפגנתי קשיחות ולא תביעות,
אלא שרוח המפקדת החדשה הייתה באוויר ,שהנה אנחנו עולות
מדרגה באורח חיינו ,הן כלפי הקב”ה והן בבין נערה לחברתה.יזמתי
עמן שיחות אישיות ,וטיולים בעיר ומחוצה לה .הבאתי רבנים
ומרצים ,והכנסתי לפנימייה סדר שבועי של תוספת רוחנית שלא
קיבלו בסמינר .למותר לציין שבנות אלו ברובן ,הגיעו ממשפחות
מסוימות ,שלא יכלו להעניק לבנותיהן את מה שהן קיבלו בפנימייה.
אבל כשיטה שידרתי להן שהבית שלהן ,ההורים ,האחים והאחיות
הם החשובים מכל ,ויש לשמור עמם על קשר טוב ,ולכבד .ובעיקר,
להבין ולדון לכף זכות את העובדה שהן כאן ,ולא שם ,כלומר לא
בבית הוריהם .הצלחתי ,שביתי את ליבן ,הן כיבדו אותי וצעדו עמי
יד ביד בלב אחד ,בפעילות ,במטלות של היום ,ובשאר הדרישות
הרוחניות והגשמיות .רק נערה אחת ,טיפוס של מנהיגה שלילית
הייתה אגוז קשה לפיצוח .בלשון המעטה מבלי להיכנס לפרטים,
אציין בפניך שהיא ניסתה פעמים רבות להמריד את חברותיה
כנגדי ...סכסכה ביניהן ,התחצפה אליי ואל סגל ההוראה ,וצפצפה
על כולם .קמה מתי שרצתה ,הלכה לישון בשעות שקבעה לעצמה,
ובקיצור בנתה לעצמה ממלכה פרטית-אישית מגודרת על ידי עם
חומות ברזל ,שככל שניסיתי לסדוק אותן ,העליתי חרס בידי .היה
ברור שנערה זו סוללת לעצמה דרך חיים עגומה ,הנפילות הרוחניות
שלה ,החוצפה ,הזלזול ,לא ניבאו טובות .ככל שניסיתי לקרבה ,היא
התרחקה .ניסיתי להחניף לה על ידי מתנות מיוחדות ,והיא פשוט
התעלמה ,או החזירה לי אותן תוך עקימת אף .המן הרשע שזכה
להמון כבוד והצלחה וכולם כרעו לפניו ,טען “כל זה אינו שווה לי”,
מדוע? כי מרדכי היהודי לא נע ולא זע ...כך הרגשתי גם אני .ספרתי

לעצמי שלוש שנות כישלון מול נערה אחת שעושה הכל כדי להזיק.
אחרי שלוש שנים ,קנינו דירה בעיר אחרת .ביום האחרון לשהותי
כאם בית בפנימייה ,קראתי לה לשיחת פרידה אישית ושאלתיה
בכנות ,בלב כואב ואוהב“ .מדוע? מדוע את מתנהגת כך?”“ .אם
היית גדלה בבית שגדלתי ,עם ההורים שלי ...עם האחים שלי...
גם את היית יוצאת טיפוס כמוני” .היא סנטה בי“ .יש לי אבא
שמוכר במשטרה ,אמא מעולם לא כיבסה ולא בישלה לנו ...האחים
שלי? אחד אחד ‘צדיקים’ .אז זה מה שיצא ממני ,ושאף אחד לא
יבוא אליי בטענות” .היא יצאה מן המשרד חמוצה וזועפת כמו
תמיד .ישבתי ובכיתי בשבילה ,וגם בשבילי ,כי יתכן שגם לי יש
חלק לא מבוטל בכישלון שלה”“ .בתזמון מפתיע ביותר ,שבועיים
אחרי שקבענו מזוזה בדירה החדשה בעיר החדשה ,תפסה את עיניי
מודעה ב”יתד נאמן” ,ושוב מחפשים אם בית לפנימייה לבנות.
עוד באותו יום הוזמנתי לריאיון וקיבלו אותי לעבודה במאור-
פנים ,זאת לאחר ברור קצר שעשו עם המנהלת הקודמת .ושוב,
מהר מאד נכנסתי לחיי הקהילה של הנערות ,אך לדאבוני נתקלתי
במספר בנות קשות ומרדניות ,לא פחות מההיא שהביסה אותי.
האווירה בפנימייה היה מתוחה וגועשת ,מריבות וצעקות בלי סוף,
וחיפשתי כל העת רעיונות כיצד לקרבן ,להרגיען ולטעת בהן רצון
להתעלות ,אבל שיתוף פעולה מצדן? אפס .לשמחתי הייתה ביניהן
נערה בת  ,14מקסימה ,עדינה שובת-לב בהנהגותיה ונימוסיה.
אחרי התייעצות עם מחנכת מנוסה ,קיבלתי עצה חכמה“ .הנערה
האיכותית הזו יכולה לחולל  -בהכוונתך  -נפלאות .פשוט תטילי
עליה משימות חינוכיות לפעול אצל העקשניות והמורדות .תגבי
אותה ותשמרי את הכל בסוד ,ואם היא תהיה נחושה וחזקה כמו
שאת מתארת אותה ,היא מסוגלת להרגיע את הרוחות וליישר
את הטעונות שיפור” .לא ייאמן .היא ישבה מולי ,האזינה מרוכזת
הביטה בי ובעיניים טובות ,וסיכמה את השיחה בינינו“ ,בשמחה,
גם אני רוצה לראות אותן צדיקות ,ואפעל בדיוק לפי ההוראות
שלך .ואם ירצה השם ,האווירה בפנימייה תהיה נפלאה” .ידידות
אמיצה נכרתה בין שתינו ,ואכן התלמידה היקרה הזו הפכה אט-אט
למנהיגה חיובית ,בעלת כושר ביצוע והשפעה טובה על חברותיה.
המרדניות התעדנו ,החציפות התאדתה ,ואחרי פחות מחצי שנה
הפכה הפנימייה למקום נפלא עם כמעט אפס בעיות משמעת.
לקראת יום הולדתה ה 15 -של התלמידה היקרה הזו ,קניתי לה
מתנה נכבדה ,בדמותן של שתי חולצות ,שתי שמלות וספר .היא
הוזמנה למשרדי ,והבעתי את הערכתי כלפי תרומתה לחברותיה.
היא התרגשה מאד מן המתנות ואמרה“ :לא היית צריכה! לא מגיע
לי! מה כבר עשיתי ”...ואז היא פרצה בבכי רועדת כולה וסיפרה
לי דומעת ,שזו הפעם הראשונה בחייה שקיבלה בגדים חדשים...
העובדה הזו נגעה ללבי ,וניסיתי לדובב אותה ...ולשמוע פרטים על
משפחתה ...אך היא בעדינות סירבה לתת פרטים .רק ציינה שיש
לה אחות גדולה יותר שגם היא מתגוררת בפנימייה דומה ,צפונה
יותר“ .מה שמה?” שאלתי .היא נקבה בשם אחותה ...נאלמתי
דום .כן ,מדובר בשתי אחיות ,שגדלו באותו בית ,עם אותם הורים
ואחים ,עם אותם חסכים ואותו דוחק ...באותה עיר ובאותה
שכונה .הגדולה בחרה להיות מנהיגה של מרדנות וחוצפה ,ולאמץ
את דפוסי ההתנהגות מן הבית שלה ,וזו הקטנה ,בחרה להתעלם
מן הבסיס המעוות שנולדה לתוכו ,ולפתוח בדרך של התעצמות
והתעלות ,רדיפה אחרי מעשים טובים והשפעת חסד על הזולת.
חשבתי ,שמן הראוי לחדד ולשנן לעצמנו ,שהקב”ה שותל כל אחת
בשדה שראוי לה ,אבל מכאן ואילך הבחירה חופשית ,להיות עץ
ירוק מלבלב ונושא פירות ,או שמא קוץ ודרדר השורט עוברים
ושבים.
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

לבעלי היו בעיות בעיניים ,הוא לא ראה טוב ,עבר
בדיקה אצל רופא עיניים והיא לא הייתה תקינה.
הרופא קבע לו לבוא לבדיקה חוזרת ,ואם לא יראה
בבדיקה הזאת יצטרך זריקה לעיניים .לא בזבזנו זמן,
מיד התקשרנו ל“חסדי ינון“ שיעשו לו ”פדיון נפש“
על הבוקר לפני הבדיקה .ואכן כשהגיע לרופא בבוקר,
הרופא שאל אותו :בשביל מה באת? אני לא מבין
בשביל מה באת בכלל? אין לך כלום .ברוך השם הכל
בסדר ...התקשרנו מיד להודות להשם ולשתף אתכם.
בעילום שם

לגיסתי התנפחה הרגל מאד ,היא הגיעה למיון
בבית חולים .לאחר בדיקות מקיפות שחררו
אותה הביתה עם מרשם לאנטיביוטיקה .לאחר
שלושה ימים יצרו איתה קשר מבית החולים
ובקשו שתגיע בדחיפות .כמובן שהיא מאד
חששה אבל לא היתה לה ברירה .הרופא בישר
לה שבבדיקות דם נתגלה החיידק הטורף.
מאותו רגע נכנסנו כולנו ללחץ הסטרי .החדירו
לה כמויות של אנטיביוטיקה כדי להשתלט על
החיידק .המערכת החיסונית נחלשה .ובאותו
שלב גם הרופאים כבר היו בלחץ .לאחר שעשו
לה סי.טי -.הם הודיעו על כניסה דחופה לניתוח
לכריתת הרגל ,בשלב הזה הרופא בישר לנו
שנותרו לה ימים ספורים .ברגע של שפיות
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון
נפש“ דחוף .הפרופסור יצא לאחר שלוש שעות
מהניתוח והצהיר בפליאה” :חפרנו ברגל והכל
נקי לעומת מה שראינו בסי .טי” ....חסדי ינון“
 ”חסדי השם“ ...ועל זה נאמר :גם כשחרבחדה מונחת על צוארו של אדם ,אל יתיאש מן
שגיב
הרחמים...

אחין שלי התחיל לבנות בית ,פתאום באמצע
הבניה ,הקבלן ברח לו .הוא קבל את זה קשה,
פעם ראשונה שהוא מעיז ובונה ,וזה לא בדיוק
התחום שלו .ירד לו כל האויר מהמפרשים.
הוא פשוט בכה ,גם הפסיד כסף וגם רצה לרדת
לגמרי מהבניה .ממש היה בדכאון .הגיע למצב
כזה שאפילו רצה למכור את הבית ככה באמצע
הבניה .לא פשוט כל הסיפור הזה .אני ראיתי את
הכל מהצד ,וניסיתי לעזור במה שיכולתי ,נסיתי
לדבר אל ליבו ,אבל הוא הלך ודעך .וכאן כבר
לא יכולתי לעמוד מן הצד .אז החלטתי לעשות
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ושבע“ה שיצא מזה
וימשיך לבנות .היום אני מתקשרת לבשר שברוך
השם ,השם רחום וחנון ,ישתבח שמו .לאחר
הפדיון ,הוא מצא קבלן אחר ,וחזר לעצמו ,נכנס
עם מרץ מחודש לבניה .הוא מחייך .שמח בחלקו.
אני רואה אותו וכאילו הוא קם ממש לתחיה...
אין מילים להודות לאבינו שבשמים...
בעילום שם

הבת שלי השם ישמור אותה ,חכתה שלוש
שנים לזרע בר קיימא ,נכון שיחסית זה לא
הרבה זמן ,אבל בדברים האלה אין יחסי ,כל
אדם לעצמו ,וצריך לעשות השתדלות ולא
לחכות .התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובקשתי
שיעשו לה ”פדיון נפש“ לזרע בר קיימא .זה
היה בערך לפני שנה .התקשרתי היום לבשר
שהיא ילדה בן במזל טוב ובשעה טובה .הודו
בעילום שם
לה‘ כי טוב כי לעולם חסדו!

הבת שלי היתה בהריון בסיכון ,במהלך הבדיקות התגלה חשש לתסמונת דאון אצל העובר .מיד
הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ שנשמע בשורות טובות בע“ה .ואז שלחו את הבדיקות לארה“ב,
והבדיקות יצאו תקינות .נשמנו לרווחה ,ואחרי זה אמרו שיש לעובר חור בלב .שוב עשו בדיקות
וב“ה יצא הכל תקין .לאחר מכן ,בסוף היא ילדה בן ,בריא ושלם לעבודתו יתברך ,כיום הוא כבר בן
שלושה חודשים ,ונזכרתי שלא הודתי על הנסי ניסים שראינו...תודה לבורא עולם!
בעילום שם

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

כל ילדה חולמת על היום הזה שתעמוד תחת החופה ,עם שמלה
לבנה ...אבל יש בנות שאפילו כסף לגמ”ח אין להן ,שאפילו נדוניה
בסיסית אין ..זה הזמן להושיט יד ,וגם לזכות במצות הכנסת כלה בהידור
הכל מתקבל בברכה מכלי בית בסיסיים ,ריהוט וכלי חשמל...
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לשמירה ,ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:
03-6182992

ואפשר לתרום גם דרך האתר
או בקו הישועות
או בהפקדה בבנק הדואר
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תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
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הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

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

