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מטעמים לשולחן
כי לא על לחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה‘

(ח,ג)

אכילת המן במשך ארבעים שנה במדבר הביאה את עם ישראל למדרגות אמונה ובטחון
גבוהה מאד בבורא יתברך ,והחדירה לתוך תוכם את ההכרה הברורה בכך שהאמצעים
וההשתדלות אינם אלו שיחיו את האדם ,ורק דבר ה‘ ורצונו יאפשרו את קיומו בעולם.
לעתים מצפה האדם שפרנסתו תגיע לו ממקור כלשהו ,ולשם כך הוא נוקט בכל
ההשתדלויות הראויות ,אולם ,למרבה אכזבתו וכאבו ,עולות ופשעים הנעשים בידי
אדם ,גורמים לו להפסדים וסותמים את הגולל על התקוה שפעמה בו .במצב כזה ,נצבות
לפניו שתי דרכי תגובה :יכול הוא לתבוע את מזיקו ולדרוש על פי דין את המגיע לו ,או
לותר ולשתוק .לא קל לבחור באפשרות השניה ,ברם התחזקות באמונה ובבטחון מוחלט
בזן ומפרנס לכל ,תסיע לאדם להשליך יהבו על הבורא יתברך ,ובידוע הוא ,כי מעולם
לא ’השקיע‘ אדם בקדוש ברוך הוא והתאכזב...על דוגמא אחת מני רבות לכך ,מעשה
שהיה ,ספר הרב דב שורץ :אברך צעיר ,תושב ארצות הברית ,החליט ,שנים ספורות
לאחר נשואיו ,שעליו לדאוג לפרנסת ביתו ,והחל להתענין בנדל“ן .באחד הימים הגיע
אליו יהודי עשיר ,בקש ממנו להשיג עבורו בנין של מאה וחמישים דירות ,והבטיח לו
עמלה של מאה וחמישים אלף דולר .ההצעה קרצה לו מאד ,והוא החל ברצינות רבה
להתענין ולחפש בנין מתאים .תוך זמן קצר הצליח למצא בנין כזה ,שיענה על דרישות
הלקוח ,אולם כשהחל לבדוק את הענין לעומק ,התברר לו שבבנין זה קימות ,אמנם,
רק מאה וחמישים דירות ,אך שלוש מאות בעלים להן...וכדי לקנות אותו יש להתעסק
עם יורשים ויורשי יורשים .תחילה חשב להתיאש מן הענין ,אך המשכורת שהובטח
לו ,אשר היתה הרבה יותר מן המקובל בשוק ,דרבנה אותו לעבוד ,והוא החל בעבודת
הנמלים ,שדרשה ממנו אין סוף פגישות ,יפויי כח ,פקסים ומרוץ בלתי פוסק אחר אנשים
רבים .במשך חודש התאמץ המתווך המתחיל בכל כוחו ,הוא כמעט לא אכל וכמעט לא
ישן ,אולם כעבור שלושים יום ,יכול היה לברך על המוגמר-כל המסמכים הדרושים היו
בידו! הוא הודיע על כך לעשיר ,והלה מהר להגיע לחתום חוזה .לאחר מכן גם הודה לו
בחמימות רבה-אולם את שכרו לא שילם .במשך יומים המתין האברך בסבלנות למאה
וחמישים אלף הדולרים המובטחים לו .במשך עשרה ימים נוספים התלבט מה עליו
לעשות ,ולאחר מכן ,בא ותבע את המגיע לו על פי דין .אך אותו יהודי עשיר אפילו לא
מצמץ בעיניו ,כשהכחיש את הכל “:לא היו דברים מעולם ,אף פעם לא הבטחתי ,ואפילו
דמי תווך מקובלים של שני אחוזים אינם מגיעים לך במקרה הזה“ .לשמע תשובה זו
חשכו פני האברך ,כזאת תשובה לא עלתה כלל בתסריטי האימה שלו...הוא שב הביתה
ונפל למשכב מרוב צער .לאחר שבוע התקשר לאחד מחבריו הקרובים וספר לו את כל
הענין” .אינני בקיא בענין“ ניסה החבר לעזור” ,אולי כדאי שתתבע אותו לדין תורה?“.
”מי יאמין לי?“ קולו של האברך היה מרוסק” ,אין לי מילה אחת כתובה ,וכשיבחנו
מילה שלי ,מול מילה שלו-ברור לצד מי יכריעו...הוא עשיר מפורסם ותורם גדול ...מי יעז
לצאת נגדו בגלוי?” .אולי תפנה למשגיח?“ ,יעץ החבר ,משתתף בצערו הגדול .הוא קבל
את ההצעה ופנה להתיעץ עם המשגיח שלו ,עוד מימות לימודיו בישיבה .המשגיח שמע
את הענין כולו בכובד ראש ,ולבסוף אמר“ :יכול אתה לתבוע אותו לדין תורה ,אולם אם
הנך מסוגל להתחזק באמונה ובבטחון ,ולדעת שאם הקב“ה ירצה ,הוא יתן לך ממקום
אחר ,ואף מסוגל הנך למחול לו בלב שלם ,נסה לעשות זאת .הנני מבטיח לך ,שאכן,
הקב“ה יתן לך פי כמה“ .האברך נאלם דום .לשתוק? להבליג? לותר? לסלוח??? האם
זה מה שמצפים שיעשה? ”מה היה הרב עושה במקרה זה? עלו לפתע המילים על שפתיו.
המשגיח התבונן בו במבט חם ,משדר לו אמון מלא בכוחותיו“:מעולם לא קרה לי כדבר
הזה ,אולם סבור אני שהייתי נוטל בידי ’חובת הלבבות‘ ,משקיע את עצמי בלימוד במשך
כמה ימים ומנסה להתגבר“ .ומיודענו ,אכן ,עשה זאת ...החבר התקשר להתענין בנעשה
כמעט לא האמין למשמע אזניו ,כששמע אותו אומר“:עשיתי מה שאמר לי המשגיח
לעשות ,ושכחתי מכל הענין“.עשרים וארבע שעות מאוחר יותר שוב התקשר המתוך
לחברו ,קולו היה נרגש“ :לא תאמין למה שאספר לך כעת ...אתמול ,אחרי השיחה איתך,
יצאתי להתפלל ערבית .בדרך פגש אותי פלוני וביקש ממני להשיג לו בנין של מאה
חמישים דירות .סמיכות המקרים היתה כה קרובה ,עד שמיד נשאבתי חזרה לאותו
המשך בעמ‘ האחרון
ענין,
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הפטרה“ :ותאמר ציון’” ⋅ מברכין החודש

ההלכה השבועית
הלכות שבת
חולה שיש בו סכנה
א .מותר לרופא לנסוע בשבת ברכבו
לטפל בחולה שיש בו סכנה ,אולם אסור
לו לחזור לנסוע ברכבו לביתו .ולטפל
בחולה שאין בו סכנה אין לרופא לנסוע
ברכבו אלא אם הנהג גוי ,ואחר שטיפל
בחולה ,יש מתירים לחזור לביתו ברכב
עם הנהג גוי ,לפי שהתירו סופן משום
תחלתן ,והמיקל בזה יש לו על מה
שיסמוך.
ב .מצוה לחלל את השבת להכין תרופות
או להביאם דרך רשות הרבים ,לצורך
חולה שיש בו סכנה .ואפילו רק להקל
מעליו את יסוריו ומכאוביו ,מותר לחלל
עליו את השבת .ורשאי הרופא לחלל
שבת אפילו לדברים שאין במניעתם
סכנה ,אלא רק להקל מעליו את יסוריו
ומכואביו .ומכל מקום היכא דאפשר,
דברים אלה שאין במניעתם סכנה,
יעשו אותם על ידי שני אנשים ,כדקי“ל
(כדקיימא לן) (בשבת צג ).בעשותה ,יחיד
שעשאה חייב ,שנים שעשוה פטורים.
(חזון עובדיה)
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סיפור השבוע
בוקר .השעה  .6:15דיירי סמטת פרחי הבר בעיירה הקטנה ,התעוררו
באותו בוקר למשמע רעש גדול ומרעיד ,על רקע ענן אבק שהתאבך.
מקצה הרחוב ,צלילי מנוע של דחפור התנגנו להם מיניה וביה ,ובקיצור,
משהו קורה כאן .מה קורה? שוין ,הדחפור הצהבהב פשוט ניפץ שבר
והרס את הארמון הביזנטי היפהפה ,והפך אותו לרסיסי רסיסים.
בכפו הגדולה הוא העמיס את שברי השיש הארגמני על גבי שש-שבע
משאיות שהלכו ובאו ,נושאות על גבן סיפור מסתורי משהו ,שריחף לו
 15שנים ,בין המרפסות .סיפור לא ברור ,לא גמור ,שהסצנה הנוכחית
הייתה אמורה להיות  -אולי  -התשובה לכל השאלות .אולי.מי בנה את
הארמון? מדוע מעולם לא הסתיימה בנייתו? למה לבנות ארמון מנקר
עיניים בשכונה שקטה נמוכת בתים ,שכולם ללא יוצא מן הכלל בתי
סוכנות משופצים? ושאלת השאלות ,למה להרוס? למה לא לסיים את
בנייתו ולהפוך אותו לסוג של מוזיאון דיורי בעיירה הקטנה? “רחלה,
רחלה” ,העיר שלמה המוסכניק את אשתו“ .לא תאמיני ,אין ארמון,
והחלומות שלך שעוד מעט יגיע לשכונה איזה מלך רומאי על סוס לבן
עם כרכרות של חיילים כמו בפנטזיות של הגויים ,הלך ואיננו עוד”.
רחלה הגננת הוותיקה ,חשוב לציין ,הייתה החוקרת הבולטת ביותר של
השכונה ,ששמה לעצמה מטרה לגלות את סודו של הארמון ,אך לשווא.
היא הצליחה לגבב כמה נתונים לא מאומתים על משפחה רוסית ,כנראה
אוליגרכים ,שניסו לבנות ,הסתבכו ,משהו כזה .אבל באותה שנה שבה
הלך וקרם הארמון עמודי שיש ,חלונות מקומרים ומדרכות בוהקות ,לא
נשמעה בחלל שום עגה רוסית ...הפועלים היו יהודים וערבים ,ולצדם
מנהל עבודה אמריקני שצועק כל הזמן .אחרי חצי שנה של בנייה ,ניצב
שלדו של הארמון גבה-הקומה ,משדר יוקרה ,עוצמה ,חסר חלונות ,חסר
גימור ,אבל מלא בהבטחה .זהו .הפועלים נעלמו ,ומכאן ואילך נערמו להן
ערימות של סקרנות ותימהון .רחלה עקבה שעה ארוכה אחרי מחוללי
החורבן ,וכמו כל תושבי השכונה המתינה להתפתחות חדשה שתאיר את
חשכתו של הארמון שהיה ואיננו עוד .הקשר בין האחים חסרי האחווה,
גרישא ובוריס ,היה רופף למדי .נו טוב ,מטבע הדברים פער הגילים עושה
את שלו .גרישא היה כבן  16כשנולד בוריס ,וכעבור שנתיים הוא התגייס
לצבא הרוסי ,ומשם לאוניברסיטת מוסקבה ,שם למד מכונאות והנדסת
חשמל של מטוסי-קרב .כשגרישא כבר עבד בתעשייה האווירית של
ברית-המועצות ,בוריס היה נער שהשתובב לו ברחובות על אופניו ,וזלזל
קשות בעגל הזהב הרוסי ,שנקרא אקדמיה ,השכלה ועבודה ,עבודה,
עבודה .נו אם תרצו ,הבכור היה טיפוס פדנט ,דייקן ובעל ידי זהב ,בעוד
אחיו הצעיר סובל מפיזור נפש ושתי ידיים שמאליות .ההורים איגור
וסבטלנה מרקוס חלמו לעלות לארץ ישראל ,ומיד כשהתנפץ לו מסך
הברזל ע”י הנשיא גורבצ’וב ,הם הודיעו לגרישא בכורם שהוא מוזמן
להצטרף .אלא שגרישא לא מיהר לאף מקום ,אשתו העדיפה להישאר
ברוסיה החדשה מתוך תקווה שהחיים  -אחרי הקומוניזם  -יהיו טובים
יותר .נו מילא .בוריס היה כבן  23אחרי שירותו בצבא הרוסי ,כשגלגלי
המטוס הרוסי נשחקו על גבי מסלולי האספלט של נתב”ג .בחור בלי
השכלה ,וגם בלי רצון ללמוד .מיד אחרי שקיבלו סל קליטה ,והתמקמו
בדירונת-הפצפונת שבעיירה הדרומית ,ציווה איגור על בנו הקטן לשבת,
כי יש לו עניין חשוב לשוחח עמו”.תראה בן יקר ,אני מבין שאתה לא
מחפש להיות דוקטור או מהנדס ,ואני גם הפסקתי ללחוץ עליך ,אבל כאן
בארץ ישראל כמו ברוסיה ,מי שלא עובד יגווע ברעב .אני איש לא צעיר,
אבל מחר אתה ואני הולכים לבנק לוקחים הלוואה נחמדה ,ושוכרים
מכולת .ראיתי שלט להשכרה בקצה הרחוב ,המכולתניק רוצה לפרוש
וכמו שנראה לי ,יש בזה פרנסה” .לבוריס לא היו הרבה לבטים .מכולת
עדיפה על שיעורים משמימים באיזושהי אוניברסיטה ישראלית“ .בוריס
את איגור” הפכה למכולת שוקקת וגדושה כל טוב .בוריס האבא היה
האיש שעל הקופה ,הפרסום ,המבצעים והממון ,ואילו איגור היה סוס
העבודה שמסדר מדפים ,מעמיס סחורות על הגב ,ומנקה בסוף היום.
חשוב לציין שהאב ובנו לא היו שותפים .בסוף כל חודש שלשל האבא
לבנו שכר נאה שבוזבז תוך ימים ספורים .בוריס ,כעבור  13שנים ,היה
כבר נשוי ומטופל בארבעה ילדים אבל כמו תמיד היו לו חורים בידיים
ומינוס גדול בבנק והוא חי מהיד לפה“ .הוא מוציא אותי מדעתי” ,היה
רוטן איגור באוזני אשתו“ ,מה יהיה הסוף אתו ...הוא עוד מעט בן 35
ומתנהג כמו ילד קטן .אני כבר איש חולה ,ומי יודע מה ילד יום ,גרישא

עדיין ברוסיה ,אני נורא מפחד שכל מה שחסכנו ייפול בידיים של בוריס
וייעלם” .כעבור שבועיים חזרו הפועלים לאתר בסמטת פרחי הבר
והחלו בבנייה זריזה .במקומו של הארמון היוקרתי נבנה לו תוך זמן
לא רב בית פשוט בן  4חדרים ,מרפסת שמש וגג רעפים .סמוך לשקיעת
החמה עצרה משאית והחלה לפרוק רהיטים וקרטונים .מכונית חדשה
עצרה מול הבית ,ממנה ירד זוג צעיר חרדי נושאים שני תינוקות .הבעל
הוציא מתיקו שלט פלסטיק אפור עליו רשום באותיות שחורות “ברוכים
הבאים למשפחת מרקוס” .זה הספיק לרחלה הגננת ,הלוא גם היא
‘ברוכה הבאה’“ .ברוכים הבאים לסמטתנו בני משפחת מרקוס” ,חייכה
הגננת ,פתחה שקית ובתוכה עוגה עם הכשר משובח ומזגה מיץ תפוזים
לדיירים החדשים ,בכוסות פלסטיק שהונחו על מגש נירוסטה .כעבור
כמה דקות עצרה מכונית מסחרית גדולה ממנה הורד איש זקן בכיסא
גלגלים ,עם כיפה לראשו ,לצדו מטפל פיליפיני והשניים נכנסו לבית
המרקוסים“ .מזל טוב” איחל הזקן ונכנס עם מטפלו לאחד החדרים.
אחרי שבוע של שכנות טובה ,נכנסו השכנים הסקרנים רחלה ושלמה
לבית המרקוסים ,ושאלו בעדינות ובסקרנות את שאלות המחץ“ ,למה
הרסתם את הארמון? וכו’ וכו’” .האברך היקר אליהו מרקוס מסביר:
“אחרי שסבא שלי איגור נפטר ,התברר שגרישא דודי שהוא האח הבכור
של אבא ,ניצל את המצב ודאג שסבא יחתום שכל הרכוש יהיה בבעלותו.
והוא הבטיח לו ‘אני כבר אדאג לבוריס’ שזה במקרה אבא שלי זכרונו
לברכה“ .גרישא עלה מרוסיה בגיל מבוגר מאד אך חסר כל ,והממון
והרכוש הרב שהשאיר לו סבא כירושה ,העביר אותו על דעתו .הוא
רכש את הקרקע בשכונה והחליט לבנות עליה ...ארמון .סוג של נחמה
על חייו הקשים ברוסיה ...סכום עתק הוא שלשל לקבלנים וליבואנים,
ואכן השלד עמד על תילו ...כפי שהכרתם אותו  15שנים“ .אבא התחנן
לגרישא שיקנה לו דירה קטנה ,אך גרישא התעלם .גם בקרב המשפטי
שהתנהל ביניהם ,אבא נכשל ,לגרישא היו הוכחות ומסמכים ‘הכל
שלי’ ,טען ,וזכה” .לפעמים כשאבא חלף כאן סמוך לסמטה ,נצבט ליבו.
“הנה גרישא אחי יגור בארמון ,ואני אמות בדירה שכורה” .וכך הווה.
אבא נפטר די צעיר מדום לב ,ונשארנו חמישה יתומים מתוכם שניים
נשואים ,גרישא בא לנחם כמה דקות ונעלם“ .כעסתי עליו מאד ,אלא
שמן השמים גלגלו שההשקעות שלו  -הלא חכמות  -הפכו להפסדים
עצומים ,הבנקים והנושים רדפו אחריו ונישלו אותו כמעט מכל ההון
והנדל”ן שקיבל בירושה .חלפו עוד שנים .חולני ,בודד ,שבור ורצוץ נותר
גרישא לאחר שנפטרה אשתו ממחלה קשה .ילדים לא נולדו לו מעולם.
הגעתי אליו לפני שנה ,לדירת עמידר בה התגורר כאן בעירנו ,דיברתי על
ליבו ואמרתי “דוד גרישא ,מי יודע מה ילד יום ,אנחנו כבר לא כועסים
עליך ,אבל יש יום דין ,וחבל להגיע לשמים עם הכעס והקפידות של
אבא שלנו ...אנא לך לקיברו ובקש ממנו ‘סליחה’“ .גרישא בכה כמו ילד
קטן .אספתי מניין ,נסענו לבית העלמין והוא ביקש ‘סליחה’ מאבא כדין.
בדרך חזרה הוא ביקש שנעבור דרך הארמון ,ואז הוא הודיע לי בהפתעה,
‘אליהו אחייני היקר ,שלד הארמון עדיין בבעלותי עקב תסבוכת משפטית
מסוימת .לא נושלתי ממנו ,וגם אין באפשרותי למכרו .אני נותן לך אותו
במתנה ...אבל בתנאי אחד ’...מה התנאי ,שאלתי ,ודוד גרישא השיב,
‘בתנאי שתרסק אותו ותעלימו מעל פני האדמה ,אל תשאיר ממנו שריד.
מי יודע כמה עיניים הוא ניקר .זאת ועוד ,הארמון הזה גרם צער גדול
לאחי הקטן שמעולם לא רווה ממני נחת ,ועל אדמתו תבנה אתה את
הבית שלך פשוט ,צנוע .כמו כל הבתים כאן בשכונה .ארמונות שייכים
רק למלכים’”.כן ,גרישא כיום הוא בעל תשובה אמיתי וירא שמים,
שמשתדל לשמור מצוות עד כמה שמצבו הסיעודי מאפשר .”...הישיש
על כיסא הגלגלים התקרב אל ספת הסלון ואמר“ ,ר’ אליהו ,ר’ אליהו,
אני מרגיש בבית שלך כמו בארמון” .רחלה הגננת לחשה לאוזנו של
בעלה המוסכניק“ ,שמעון ,אני בטוחה שזה הדוד שלו ,גרישא”.חז”ל
מלמדים אותי שהקב”ה ממתין מצפה ומייחל לתשובה שלנו ,עד זיבולא
בתרייתא .עד זריקת החול האחרונה על הקבר .לא צריך להגיע ליעד הזה,
עדיף להקדים ,להקדים בהרבה .מה שכן ,סביבנו ישנם הרבה אנשים
פגועים שצריך לפייסם .לא קל ,לא נעים .אבל בהחלט אפשרי .זה חוסך
הרבה צרות .באדיבות המחבר-הרב קובי לוי בי“ו
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

מצבו הבריאותי של אבא של חבר שלנו
התדרדר בפתאומיות ללא כל סיבה מוקדמת.
הוא הגיע למצב קשה עד כדי כך שאשפזו
אותו במחלקה סיעודית .הצענו לבן לעשות
לו פדיון נפש ,מכיוון שראינו ישועות וממש
מצוה לפרסם את זה שעוד אנשים יוושעו
בע”ה .בעלי נסע לבקר אותו בבית חולים וחזר
מאוכזב ,הוא אמר לי בצער שהוא לא רואה
איך הוא יוצא מזה .דברתי עם הבן והפצרתי
בו שיעשה לו פדיון נפש דחוף! וכך היה ,הוא
התקשר ביום ששי ,והתנצל שהוא מתקשר
בשעה לא נוחה ,ב”חסדי ינון” שמעו על מצבו
ומיד עשו לו פדיון נפש .השיפור היה מדהים,
כבר בשבת הרגיש יותר טוב ,ביום ראשון
התחיל פתאום ללכת ,ולאט לאט יצא מזה.
יש עדיין קושי ,אבל הוא השתחרר מהבית
חולים ואין מה להשוות בכלל למצב שהיה.
גם אם חרב חדה מונחת על צווארו של אדם
אל יתייאש מן הרחמים ..תזכו למצוות!

עברתי תאונה ,ברוך השם יצאתי ממנה בסדר ,אבל
בבדיקה רגילה לאחר התאונה ,פתאום הרופא שלח
אותי לכל מני בדיקות .כאילו שלאחר התאונה יש
כל מני סימנים למחלה הארורה ,לא עלינו ולא על
אף אחד בישראל .הרופא דיבר איתי כאילו שזה
כבר קיים ,השם ישמור וירחם .היתי בהלם ,בכלל
מה הקשר לתאונה למחלה ,אבל הם בשלהם.
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“,
לאחר הפדיון הלכתי לרופא פרטי ,עשה לי בדיקה
פולשנית אמנם ,אבל הכל יצא תקין ברוך השם,
תודה לבורא עולם!

בעילום שם

בעילום שם

היתי במצב קשה ,מעוכבת גט כחמש שנים,
יש לי ילדים והמצב לא היה פשוט בכלל.
ובתוך הנסיון הזה נתבשרתי ,לא עליכם ולא
על אף אחד בישראל שחליתי במחלה .היתי
צריכה לעבור ניתוחים .התקשרתי ל”חסדי
ינון” שיעשו לי “פדיון נפש” ,לא ידעתי במה
להתמקד ,בבריאות בגירושין ,שם אמרו לי
שארשום את הכל .עשו לי את ה”פדיון נפש”
וברוך השם ,השבח לאל ,הניתוחים הצליחו
ויצאתי מהמחלה .וכשמגיע הזמן לישועה זה
עד הסוף.הרגשתי כמו יוסף הצדיק ,ויריצוהו מן
הבור ...יום לפני ראש השנה הודיעו לי שקבלתי
את הגט ,ואחרי ראש השנה זכיתי לקנות בית
לי ולילדים .ברוך השם ,פתחנו דף חדש ועכשיו
אני מתקשרת כדי להודות ולשתף אתכם בפרטי
הישועה,ולעשות עוד פדיון לדברים אחרים.
תודה לבורא עולם על כל החסדים...
בעילום שם

אישתי שתח“י חלתה ,היא בכלל לא אחת כזאת
ששוכבת במיטה ,היא טיפוס פעלתן .אבל לאחר
בדיקת רופא ,נתנו לה אנטיביוטיקה של  1000מ“ג,
היא היתה במצב שלא הכרנו ,מאד חלשה ,לא
יכלה לזוז ,היה ממש מפחיד לראות אותה ככה.
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורה ”פדיון
נפש“ .למחרת קמה כמו חדשה ,ישתבח שמו לעד,
התקשרתי לבשר בשורות טובות...
הבעל

הבת שלי היתה מאושפזת במשך שבוע ,עם בעיות
בכבד שומני ,בנוסף לא יכלה לפתוח את העינים,
ולהרים את הראש ,או להזיז אותו .הזמנתי לה ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ והשבח לאל ,יצאה מהבית חולים,
מרגישה יותר טוב ,וחוזרת לעצמה ברוך השם...
שבעזרת השם ,זכוי הרבים יעמוד לזכותה ותהיה
בריאה כל הימים ,כל החיים ...תודה השם...
אמא מהדרום

ניתן להוריד את העלון באתר
בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

המשך מטעמים לשולחן
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ובכל זאת בקשתי ממנו את מספר הטלפון שלו והבטחתי
לחשוב עליו“” .צעדתי שני רחובות נוספים ,כשניגש אלי
יהודי נוסף“ :שמעתי שאתה עוסק בנדל“ן ,אשרתי בניד
ראש’ ,יש לי בנין של מאה וחמישים דירות ,אני רוצה למכור
אותו‘ ,שמעתי את דבריו כמתוך חלום ,רשמתי גם את מספר
הטלפון שלו והמשכתי בדרכי לבית הכנסת“” .עמדתי להתפלל
ואמרתי‘:רבונו של עולם ,אל תנסה אותי שוב‘...כשחזרתי
הביתה קשרתי ביניהם ותוך עשרים וארבע שעות נחתם
החוזה .הקונה היה מרוצה מאד ,הוא קרא לי למשרדו ואמר
לי‘:זו היתה עבודה מצוינת ,זריזה ,נקיה ,אלגנטית .קח ארבע
מאות וחמישים אלף דולר‘...היית מאמין?! ידעת שהמשגיח
שלנו הוא אדמו“ר? הוא ברך ,והכל התקים! .“...כשספר
למשגיח את קורותיו ,סיים ואמר“:אני מתפעל מכוחו של הרב,
הברכה התקימה!“” .זו לא ברכתי שהתקימה“ נענה המשגיח
ואמר“,אלא ברכתו של ה“חפץ חיים“ ,התבונן נא במה שהוא
כותב בספר ”שמירת הלשון“ (שער התבונה ,פרק יא) ”ודע דנצירת
הלשון מרע כוללת שמירה מכל חלקי הדבורים .אם באמת מי
שירצה לזכות לשמירת הלשון יתחזק מאד במידת הבטחון ,כדי
שלא יארע לו אם אחד יגע בעניניו .למה הדבר דומה? לאיש
שבניו מסובין על שולחנו ,וחלק מנות לכל אחד ואחד מבניו,
וחטף אחד מיד חברו .הלך הבן הנגזל אצל אביו ואמר לו“:אבי,
בקשתי מאחי שיחזיר לי חלקי ולא רצה ,ואני יודע שאין רצונך
שנכה איש את אחיו ,ואף לא נריב יחד .על כן בבקשה ממך -תן
לי מנה אחרת‘ .וכשמוע אביו את הדבר נשק אותו ונתן לו מנה
אחרת גדולה ,ואמר לו“ :אתה מצאת חן בעיני עבור מידתך
הטובה .אחיך השוטה יחזיק את חלקך ,והיה לסעודה אחרת
אתן לך כפלים ,ולו לא אתן כלל‘ .אם הבן הנגזל לא יעשה כן,
אך יריב עם אחיו ,ויכו זה את זה לעיני אביו עד שיוציא בלעו
מפיו ,אף שהאמת עם הבן הנגזל הזה -אף על פי כן בודאי יהיה
דבר זה למורת עיני אביו ,וישנא את שניהם יחד ,באמרו‘ :היה
לך לבקש ממני מנה אחרת ,והייתי נותך לך ברוב שמחה ,ולא
להכות ולריב איש את אחיו לעיני עבור דברי הבלים כאלה‘“.
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