
מטעמים לשולחן

בס”ד

התחום הבולט ביותר שבו אנו זוכים לראות באופן מוחשי ש“מה‘ יצא הדבר“ הוא תחום השדוכים. 
ומופלאים המתמשכים לעתים, על פני שנים ארוכות, מזמנים את האיש והאשה  מאורעות שונים 
למצב שבו יסכימו להקים ביחד את ביתם. הספור הבא, אשר סיפר רבי אברהם פרויליך, אודותיו 
שח לי סוחר יודאיקה, עוסק בענין זה. ספור זה נרשם על גבי כריכתו של ספר עתיק על ידי תלמידו 
של רבי חיים מוולוזין ששמע זאת מרבו ששמע מהגר“א בעצמו. וכה היה המעשה: בתקופת הגלות 
של הגאון הוא התארח בבית אחד למשך יומים. כאשר עמד לצאת ניגש אליו בעל הבית ואמר לו: 
”אתה, הלא, תלמיד חכם“ ”מנין למר?“ ”מכיר אני בך. ואם כן, כיצד הנך יוצא מביתי ללא תשלום?“ 
”אשלם לך. לא ידעתי שתרצה כסף“,“אינני מעונין בכסף, אלא בדבר ששוה לי יותר מכסף“... מהו 
הדבר אותו בקש המארח? קודם שנספר עליו, עלינו להקדים שבשונה מהנהוג במחוזותינו, שהכל 
לו למי שיעז להשמיע באזננו מה אינו בסדר אצלנו, בדורות עברו היה  ואוי  שונאים את הבקורת, 
הדבר שונה. כפי שמסופר על אבי שושלת רוטשילד שארח בביתו רבנים רבים, ותמיד היה מפציר 
בהם שיערכו סיור בביתו ויאמרו לו דברי בקורת. אחד מגדולי ישראל סים את הסיור בבית, ואמר 
נורא  כך  כל  הבוטות:“מה  המילים  מן  רוטשילד  נבהל  התורה“.  נגד  כאן  שהכל  לרוטשילד:“ראיתי 
בלי  ישורון‘,  ’וישמן  רואים  אצלך  אבל  ויבעט‘,  ישורון  ”וישמן  הרב,  לו  השיב  אומרת“  כאן?““התורה 
שאתה בועט, ואם כך-הבית שלך כולו נגד התורה“. בעל הבית מיועדנו נמנה אף הוא על אותם אנשי 
מעלה של פעם. שאהבו את התוכחה, והיו מוכנים לשלם עליה...לפיכך משבאה הזדמנות זו לידו, 
לא הסס לתבוע בפה מלא מהגאון מוילנא, שישלם לו תמורת האירוח-בבקורת כלשהי, על דבר מה 
שהבחין בו במשך שהותו בביתו ולדעתו עליו לשנותו. ”לא הבחנתי בענין הדורש תיקון“, השיב לו 
הגאון. אולם משהפציר בו הלה שוב ושוב, אמר לו:“לא ראיתי דבר שעלי להוכיח אותך עליו, אולם 
הבחנתי בנהג מענין שנהגת בו, ואשר אינו שכיח במקומנו, וחפץ אני לדעת מהו טעמו. שמתי לב, 
שבכל בקר, מיד לאחר נטילת ידים, הנך מגיש לרעיתך כוס תה למיטה, מהי הסיבה לכך?“ מששמע 
האיש את השאלה, פתח את פיו וספר: אנכי בנו של רב העירה בה נולדתי. בילדותי הבחינו כולם 
כי נחנתי בכשרונות נדירים ביותר ובאהבת הלימוד, וכפי המקובל אז, גבירים רבים התחרו ביניהם 
מי יזכה בי לחתן. כך יצא, שעוד בהיותי בן שתים עשרה, נחוגו ’תנאים‘ עם אחד מגדולי הגבירים 
בעירה, אשר הציע נדוניה מכובדת ביותר. זמן קצר לאחר שנערך השידוך, הגיע המחותן לאבי ואמר 
לו שאינו מעונין שחתנו ילמד ב‘חדר‘ רגיל עם שאר הילדים, והוא מבקש לשלם בעבור מורה פרטי 
שידאג לקדם אותו בהתאם לכשרונותיו המיוחדים. וכך נשכר בעבורי מלמד ובכל יום הגעתי לבית 
הגביר כדי ללמוד איתו. המחותן לא הסתפק בכך, ומשהבין כי בבית אבי דר הרעב באורח קבע, 
החליט כי חתנו לעתיד לא יאלץ להשביע נפשו בלחם ומעט שום, אלא יאכל בשר מדי יום ושאר מני 
מאכלים מזינים ובריאים. במשך כחמש שנים למדתי בביתו ואכלתי על שולחנו, ושני הצדדים היו 
מרוצים ביותר. אולם, אז החלו הענינים להשתבש...תחילה היתה זו רק עסקה כושלת אחת, אולם 
במהרה הסתבכו כל עסקיו של הגביר, עד שהוא פשט רגל ונותר נקי מכל נכסיו. מועד החתונה הלך 
והתקרב בצעדי ענק, מתוך התעלמות מוחלטת מן המצב הכלכלי הדחוק, ולבסוף, בחוסר ברירה, 
ניגש הגביר אל אבי והודה כי אין לו מנין לשלם את התחיבויותיו הקודמות. אבי, בנגוד לדעתי, פסק 
שאם אין לו כסף-לא תהיה חתונה, ושטר התנאים נקרע... במצבי החדש לא היתי רק ילד כשרוני 
שעתיד להיות תלמיד חכם, אלא תלמיד חכם ממש, אשר מלא את כרסו בש“ס ופוסקים, ושדכנים 
ומוצלחת  טובה  רב, התארסתי בשעה  לא  זמן  כעבור  ואכן,  לי הצעות מפתות,  לא חדלו מלהציע 
ואני  עם ביתו של עשיר אחד, אשר הבטיח מחיר כפול ומכופל. החתונה היתה שמחה ומאושרת, 
בקשתי לשבת ולשקוד על תלמודי באין מפריע. שלושה חודשים ארכה שמחתי, כשלפתע התרגשה 
ובאה עלי צרה נוראה-חליתי בצרעת...חותני הבהיל למיטתי את טובי הרופאים, אולם קצרה ידם 
מלהושיע. שכבתי כך, חולה ומיוסר במשך מספר שבועות, וביום בהיר נכנס בעד הדלת חותני ומבט 
פניו לא בשר טובות. עוד לפני שפתח את פיו כבר הבנתי במה הוא מעונין...ואכן לאחר שאמר שעשה 
כך, הגיע משפט המחץ:“עד מתי הנך חושב  לו על  ואני הודתי  אותי,  כדי להבריא  ככל שביכולתו 
לאמלל את בתי? אמר האיש -“תן לה גט!“.לא היתה לי כל ברירה, נתתי גט, ונותרתי כך, ללא כסף, 
ללא דירה, ללא אישה, ולמעשה: בלי שום דבר מלבד ...הצרעת. לא יכולתי להתערב בין בני אדם, 
היו  בשבוע  ופעם  מבודד,  במקום  אורחים‘  ’הכנסת  בבית  שכבתי  מאד.  מדבקת  שהמחלה  משום 
תלמידי חכמים באזור מתאספים סביבי ושומעים מפי שיעור בגמרא על דרך המהרש“א. והנה הגיע 
ובראותם את השיעור שמסרתי, הציעו לי לנסוע איתם מעירה  למקום קבוצה של מקבצי נדבות, 
לעירה ולמסור שיעורים בבתי הכנסת,  כדי לזכות בתרומות מכובדות יותר ממה שהצליחו לקושש 
בעצמם, כשאת הרוחים נחלק ביננו באופן שוה. בתחילה סרבתי, כי מה לי ולכסף, ומה אעשה בו, 
אך הם לחצו ובקשו רחמים, שהם בעלי משפחות וזקוקים לעזרה הזו. וגם לי כסף מסתמא לא יזיק. 
המשך בעמוד האחרון                               
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המשך מלפני שבוע:
הודיה,  של  שעות  אותן  לא.  מה  על  תודה.  של  שעות  ארבע  אלו  היו   
תפילה ודמע מול ההיכל, הסתיימו להן בחצות לילה. שלולית קטנה על 
מדרגת השיש, אם יכלה לדבר, היתה מעידה שנחומק'ה שנכנס לכאן 
לפני ארבע שעות הוא לא נחומק'ה שיצא מכאן. כי הלוא דמעות היוצאות 
מן הלב, נכנסות הישר לליבו של הקב"ה, ובהדי כבשנא דרחמנא, למה 
לנו. נחומק'ה שלשל את המפתח לתיבת הדואר של בית הכנסת והביט 

בכוכבים. 
נדמה היה לו שהירח קורץ לו בשובבות של סבא מבין. כן, מחר בשעה 
הוא  כרגע,  אבל  השמאלית,  מעינו  להיפרד  אמור  הוא  בבוקר,  עשר 
בוער  ניצוץ  בכל  גופו,  מתאי  תא  בכל  מרגיש  הוא  באדם.  המאושר 
נחשולי  בשבילו.  טוב  שהכי  מה  את  ועושה  יודע  שהקב"ה  בנשמתו, 
ההודיה שבקעו מליבו ושפתיו, עוררו בו תחושה של טוהר קסום, כאילו 
מדובר בתינוק בן יומו, זך ונקי כפיים, שעתיד ורוד ומלוטף מצפה לו בין 
כפות ידיו של מלך מלכי המלכים. אין עונג גדול מזה. פרק ו':חצות לילה 
ועשר דקות. אל תשאלו למה כמה וכיצד, נחום-אברהם אייסגלאס, לחץ 
על מתגי הסלולרי שלו וחייג את מספר הטלפון של מרפאת העיניים של 
פרופסור מק-מהון. שום סיכוי ירוק לא ליבלב באופק... מי יושב בשעה כזו 
במרפאה? הלוא בשעה שמונה בערב יוצא הפרופסור בחברת הסטז'רים 
שלו למסע של הליכה בריאה, באחת השדרות היותר שקטות של העיר, 
כי כמו שצריך עיניים בריאות, צריך גם גוף בריא. להפתעתו השפופרת 
הורמה, "מי זה?" שאל מישהו מעבר לקו. "זה אני, אייסגלאס מישראל" 
השיב נחומק'ה."אייסגלאס? אינני מאמין... למשמע אוזניי... מדבר פרופ' 
מק-מהון אין לך מושג כמה אני שמח שהתקשרת, במשך ארבע השעות 
האחרונות הפכתי את העולם כולו פשוטו כמשמעו. הערתי את כל רופאי 
העיניים המוכרים לי ושאינם מוכרים לי, מסין, רוסיה, פולין, יפן, צרפת, 
לי  ויש  ומשונים,  נברתי בארכיונים שונים  מיילים,  בלגיה. שלחתי מאות 
בשורה משמחת בשבילך, אבל בערבון מוגבל". פרופסור מק-מהון צינן 
מעט את התלהבותו, כדי לא להכניס לאשליות מסוכנות את הקליינט 
נחומק'ה  השיב  מילה"  לכל  כן  לי?"."כן,  מקשיב  מישראל."אתה  החרדי 
רועד מהתרגשות, כולו הר געש שפולט לבה אדמדמה של תקוות לחזור 
לישראל עם שתי עיניים... רואות. "אז ככה. כמו שהסברתי לך, המקרה 
אחד  סיני  פרופסור  לשמחתי,  רפואי.  מידה  קנה  בכל  מאד  נדיר  שלך 
כמו  לחולה במצב  בסין  נדיר שבוצע  ניתוח מאד  על  חומר  אלי  העביר 
שלך, שם זה הצליח, היו גם כמה כשלונות. לדעתי יש מקום לבצע שיפור 
ושינוי באופן הביצוע והכנת הניתוח. אבל אינני מבטיח לך שום הצלחה! 
סיני. מה שברור שאם לא  נסיון  נסיוני על סמך  ניתוח  זה  שיהיה ברור, 
הצלחנו אנחנו חוזרים לתוכנית המקורית. מחר בשעה עשר תגיע אלינו 
ותגיד לי מיסטר אייסגלאס, מה זה עלה בדעתך להתקשר  אחרי צום. 
למרפאה שלי בשעה כזו? הפעם האחרונה ששהיתי בה בשעת לילה כזו, 
היתה לפני 15 שנים דומני". נחומק'ה לחץ על כפתור המעלית, מספר 8. 
הוא נקש על דלת החדר, ונכנס. אשתו עמדה סמוך למעקה המרפסת 
צופה על ניו יורק משוגעת שמסרבת לנוח, מסרבת להירדם. הוא הבחין 
שעיניה אדומות. אך דווקא היא הקדימה אותו בשאלה "נחומק'ה, למה 
שעיניך  סיבה  מאותה  "בדיוק  נחומק'ה,  מלמל  אדומות?"."נו",  עיניך 
אדומות... רציתי לבשר לך, שדיברתי לפני כמה דקות עם פרופסור מק-

מהון. יש תקווה". רוחמה המשיכה להיישיר מבט על הסחף הזוהר של 
העיר האורבנית הזו, שמשדרת הרבה אי שקט, אבל לפעמים, גם היא, 
כן גם היא, מצמיחה תקוות. פרק ז':לפני עמוד השחר הוא נעור בזריזות, 
הוא  עיוורים".  פוקח  "ברוך אתה השם...  ברכות השחר במתינות:  בירך 
מישש כל מילה בלשונו, משל היה סוחר יהלומים מיומן הבודק סחורה 
מצוינת. כל גופו רעד. עוד כמה שעות הניתוח, ומי יודע מה ילד יום. לא, 
כל  עם  הלה  מק-מהון.  בפרופסור  בוטח  לא  אייסגלאס  אברהם  נחום 
הכבוד איננו אלא שליח נכבד מטעם ההשגחה העליונה להציל את עינו 
השמאלית... אולי. המומחיות שלו, היא פועל יוצא של פסק הדין שייקבע 
נחומק'ה האברך  לדון, האם  כרגע  היושבים  ידי פמליה של מעלה,  על 

החשוב יחזור לארץ ישראל עם שתי עיניים בריאות, או שמא...הכל תלוי 
בתשובה שיעשה...הכל תלוי בהכנעה שלו בפני בוראו. הכל תלוי בקבלה 
שיקבל, להקפיד יותר ויותר על שמירת העיניים. הכל תלוי בהודאה שלו, 
שהרי הכל גלוי וידוע לפניו. והכל בוודאי לטובה ולברכה, אלא שטחו עיני 
הוא חש כגמול עלי  בשר מלראות. תפילת שחרית שלו קרעה רקיעים. 
אמו, בפועל, בתכל'ס, ולא בפסוק בתהילים. "עלינו לשבח לאדון הכל"... 
נחומק'ה חזר לתחושה הנפלאה הזו, של הלילה מול היכל הקודש, טהור 
יכול. הדואג לנפשו  ידיו הנעימות של אבא כל  ונכסף להישאר בין כפות 
ולבריאותו של בנו יחידו, נחומק'ה. 10.00 בבוקר. אשתו של נחומק'ה עם 
ספרון התהילים. "שיהיה בסיעתא דשמיא" בירכה את בעלה. דלת חדר 
הניתוח נפתחה. פרופ' מק-מהון בחיוך גדול הורה לו לשכב על המיטה 
זוהרות  מנורות  עשר  מקפיא,  כמעט  צונן,  היה  האוויר  הבוהקת.  הלבנה 
בידיך, רק בידיך אבא שלי שבשמים", מלמל  "אני  עיניו.  היכו את אישוני 
תירדם"  שניות  כמה  "עוד  הימנית.  בכתפו  עדין  עקצוץ  וחש  נחומק'ה, 
לחש באוזנו הפרופסור, ונחום הרשה לעצמו להרגיש כיצד מלאכי עליון 
מרימים אותו גבוה גבוה לעולם מתוק וטוב, שכולו רחמים. בואכם לשלום. 
אחרי שלוש שעות נפתחה הדלת. מיטתו של נחומק'ה הורצה לכיוון אגף 
ההתאוששות.  "גב' אייסגלאס", סימן הפרופסור בידו ואמר, "על פניו נראה 
לי שהניתוח הצליח... בעוד שעתיים הוא יתעורר, אבל רק בעוד 72 שעות 
- שלושה ימים - נוריד את התחבושת ונבדוק אם עינו השמאלית רואה". 
המיוחדת  התחבושת  לקצר,  אפשר  אם  להאריך  למה  ימים.   3 כעבור 
הורמה מעל עינו השמאלית של נחומק'ה. האחות הזליפה בעדינות חומר 
את  לפקוח  לנסות  הנרגש  מנחום  וביקשה  המקום  את  ניקתה  מיוחד, 
העין. אט אט נפרדו העפעפיים זה מזה. העולם עדיין מטושטש למנותח 
שלנו... האחות הזליפה לתוך עינו חומר נוסף וביקשה "עצום עיניך קצת 
בחוזק, ופקח אותן כעבור 20 שניות". כעבור 20 שניות."תודה להשי"ת"... 
אני רואה... קצת ערפל, אבל רואה... קיבלתי את עין שמאל במתנה... אין 
שום דבר מובן מאליו". אשתו של נחומק'ה הרשתה לעצמה לפרוץ בבכי 
של אושר. פרק ח':הפרידה מניו-יורק הייתה עונג עצום. המטוס האימתני 
ניתק גלגליו מאדמת עיר החטאים, ופניו מזרחה אל ארץ הקודש. הילדים, 
הקרובים, השכנים, ערכו להם בביתם קבלת פנים נרגשת שכולה הודיה. 
לכולם  הודתה  נחומק'ה  של  אשתו  והטעימות,  והברכות  התודות  אחרי 
וביקשה להניח לבעלה כדי שיוכל לישון כמה שעות, "הוא עבר חוויה לא 
פשוטה..." הם הבינו. ערב שבת קודש. נחומק'ה עם שתי עיניים בריאות 
מלווה בשלושת בניו צעד לכיוון בית הכנסת. רב הקהילה מרדכי גילאון 
בחסדי  הצליח  שהכל  לשמוע  ושמחנו  "דאגנו,  רב.  בחום  אותו  חיבק 
שמים... אולי הרב אייסגלאס יעלה לדרוש אחרי קבלת שבת ויספר לנו את 
סיפורו המרגש", ביקש הרב גילאון, והדגיש "מצווה גדולה לספר על חסדי 
השי"ת... הרי מזמור לתודה שגור מאד על לשוננו". אחרי קבלת שבת... 
ידעו, מה עבר על  בואי בשלום עטרת בעלה. לא כולם שמעו, לא כולם 
האברך היקר אברהם-נחום אייסגלאס. הנה כי כן, לאוזני 200 מתפללים 
ועוד כמה עשרות נשים בעזרה, הוא סיפר על אותן שעות מיוחדות. "עמדתי 
מול ארון הקודש בבית הכנסת הניו-יורקי, ואני שבר כלי, רסיס של בן אדם. 
מרגיש כבן דחוי שמקבל עונש חמור... ואנא אני בא. מה אומר? מה אבקש? 
וכי זכויות יש לי? וכי תורה יש לי? ומה כבר פעלתי ועשיתי בחיי? אחרי דקה 
או שתיים של שתיקה רוויה בדמעות מול הפרוכת, קיבלתי הארה משמים 
רוצה  אני  שבשמים...  'אבא'לה  שאמרתי  מה  בדיוק  וזה  לומר,  עליי  מה 
להגיד לך תודה. תודה! תודה! על 50 שנים טובות שנתת לי שתי עיניים 
רואות, בריאות, חזקות... הן נעצמו עייפות עם לילה ונפקחו עם בוקר ליום 
בי  ורעיי, בפעם הראשונה בחיי פעמה  והכי חשוב אחיי  לימודים חדש...' 
תחושה אמיתית, שיש להודות לקב"ה גם על דברים שנראים רעים, קשים, 
כואבים. כן, אשאר עם עין אחת, כי זה רצונך, ואם זה רצונך אבינו, אז אני 
שמח בכך, ותודה על שהשארת לי עין אחת". תודה! תודה! תודה! סיפורו 

של האברך אייסגלאס הפך לשיחת העיר, איך לא.
המשך בעמוד האחרון



לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, גביע 
הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

""עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי...עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי... ""

ס“מ.   5 בגוף.  פנימי  במקום  ציסטה  לי  היתה 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“, 
תרמתי, ובקשתי שהציסטה תעלם כלא היתה. 
מהכדורים  לואי  תופעות  לי  יהיו  שלא  ובקשתי 
אחרי  דשמיא,  בסיעתא  השם  וברוך  לי.  שנתנו 
חודשיים וחצי הציסטה נעלמה כלא היתה וללא 
ולשליחים  יתברך  להשם  תודה  לואי.  תופעות 

שלו.
א. מהמרכז

לקרובת משפחה היה חשד שיש לה גידול, 
והזמנו  שלנו  ההשתדלות  את  עשינו  אנחנו 
לה  עשו   . ינון“  ב“חסדי  עבורה  נפש“  ”פדיון 
הרבה בדיקות מכל הסוגים ובסוף הבדיקה 
אי.  אר.  אם.  תחת  ביופסיה  היתה  האחרונה 
ברוך  תקין  שהכל  התשובה  הגיעה  היום 
לחזור  ויכולה  לחלוטין,  בריאה  שהיא  השם, 

לתפקוד מלא. רוצים להודות להשם!
בעילום שם

הבת שלי חפשה דירה להשכרה, בדחיפות. 
למציאת  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עשתה 
יצאה  בבית,  מחשב  לה  שאין  מכיון  בית.  
החוצה לספריה ערונית כדי לראות מודעות 
מצאה  בקר  ובאותו  להשכרה.  דירות  של 
שמו... ישתבח  כאלה,  דברים  דירה....אין 

רק  כאלה!  דברים  תיקון...יש  קבלו  סליחה, 
אצל בורא עולם... תודה...

ש.ל

ביוני השנה נולד לנו נכד עם מום, מום נדיר מעין 
לריאה  נתן  לא  וזה  למעיים.  הסרעפת  בין  חור 
להתפתח. היה צריך לנתח. הרופאים בשניידר 
להתכונן  לנו  אמרו  סיכויים.  הרבה  נתנו  לא 
להכי גרוע. אני התקשרתי לעשות עבורו ”פדיון 
הניתוח.  לפני  לו  עשו  ואכן   , ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
וברוך ה‘ עבר בהצלחה.  ניתוח מאד קשה  היה 
אבל היה מלא צינורות על הגוף הקטן שלו. הוא 
חומר  עם  מורדם  מונשם,  נמרץ,  בטיפול  היה 
משתק. התקשרתי שוב ל“חסדי ינון“ לעדכן על 
רוצה  אני  והיום  נפש.  פדיון  עוד  לו  ועשו  מצבו 
של  בבריתו  אותו  הכניסו  שבוע,  שלפני  לבשר 
אברהם אבינו. )אחרי חודשיים( עין לא נשארה 
שם יבשה. היה מרגש ביותר. אני רוצה להודות 
לבורא עולם ולשליחו הטובים.                                                                                                         
זהבה ואברהם חדד - הוד השרון

בבית,  היה  שלי  הבן  שבועות  שלושה  במשך 
מוסברים  בלתי  כאבים  עם  צעיר  בחור 
ברגלים ובידיים. לא יכל לזוז, לצאת מהבית. 
לפני  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לו  הזמנתי 
וברוך השם  בדיקות מקיפות.  שהלך לעשות 
נרגענו,  קצת  תקינות,  יצאו  הבדיקות  כל 
פדיון,  עוד  לו  לזוז. עשיתי  יכל  לא  עדיין  אבל 
וברוך השם אני מתקשרת לבשר שהיום יצא 
על  שמו,  ישתבח  לקדמותו.  וחזר  מהבית, 

חסדיו הרבים! אין עוד מלבדו!
                                                                                                      
בעילום שם



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 

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר

הערביים.  בין  חודשים.  שלושה  כעבור  אחרון:  פרק 
את  פותח  נחומק'ה  טוב",  וערב  מצלצל."שלום  הפעמון 
מאירות.  ועיניו  טובות  פניו  מבוגר,  יהודי  ובפתח  הדלת, 
"אתה הרב אייסגלאס, נכון?" שאל האיש. "כן, כבודו יכול 
להיכנס בבקשה...".ללא הכנה מוקדמת חיבק האורח את 
מארחו, ונשק לו על מצחו. "אני חייב לך את החיים שלי... 
מילים  בפי  אין  שלי...  הקודר  לבית  שמחה  הכנסת  אתה 
"סליחה  רואות,  עיניים  שתי  פער  נחומק'ה  לך".  להודות 
כבודו, אנחנו מכירים?". "בהחלט", השיב האורח שהתיישב 
לפני  בדרום.  גר  ואני  ארציאלי,  אפרים  "שמי  הספה.  על 
שלושה חודשים שהייתי כאן בשבת קודש, בבית משפחת 
המופלא.  סיפורך  את  לשמוע  זיכוני  משמים  הבכור.  בני 
כך אמרת  לי',  שאתה משאיר  האחת  העין  על  מודה  'אני 
לקב"ה בניו יורק. ולפתע חשתי בושה גדולה, ותכף אסביר 
לך במה מדובר. במוצאי שבת, הרמתי טלפון לבניי ובנותיי, 
וביקשתי שיגיעו למחרת בערב  ונכדותיי הגדולים,  לנכדיי 
גדול בשבילם.  עניין  לי  יש  כי  לביתי. דחוף! דחוף! דחוף! 
והמוצלחות מאד, מעוכבות שידוכין.  שתי בנותיי הקטנות 
הקטנה בת 34, אחותה בת 37. אוי כמה צער, כמה דמעות 
כמה תפילות ובקשות, שומכלום. חשתי שעולמי מתרסק 
לנגד עיניי. העיכוב שלהן הפך את חיי לקודרים... למחרת 
כשהגיעו כולם, הושבתי אותן בסלון, חילקתי להם מחברות 
נא  האהובים,  'צאצאי  אותם,  וציוויתי  לכתיבה  ועט  ריקות 
למלא את המחברת בתודות'. כל אחד יעשה חשבון נפש 
כמה טובות קיבל משמים ושכח להודות, שכח לכוון, חשב 
רגליים,  שתי  ידיים,  שתי  ורגיל.  שיגרתי  שזה  טבעי,  שזה 
לכתוב  פרנסה,  ובנות,  בנים  הגונים,  זיווגים  עיניים,  שתי 
וכתבו,  ישבו  הם  שעתיים  במשך  פרטים.  לפרטי  הכל 
למשפחה  יקריא  ואחת  אחד  שכל  ביקשתי  מכן,  ולאחר 
יקירי ואהובי  וכך הווה. ועכשיו  את הטובות והתודות שלו, 
כחודש  שלפני  לך  לספר  רציתי  היקר,  אייסגלאס  הרב 
ימים התחתנה בתי הקטנה, ואתמול בשעה טובה נישאה 
שעורכת  ברכות...  לשבע  מוזמן  ואתה  יותר,  הגדולה  בתי 
משפחה שלמה, להודות לקב"ה שפתח לה שפע שנעצר 
שותף  הנך  שלך,  המופלאה  התודה  בזכות  כן,  בשחקים. 

בכיר בהקמת שני בתים בישראל". 
באדיבות המחבר—הרב קובי לוי הי“ו

להחזיר  מחויבים  הם  לחזור  שכשארצה  בתנאי  ההצעה,  את  קבלתי 
אותי הנה. וכך התחלתי מסע נדודים, שאני מרביץ תורה ממיטת חליי 
שסימתי  לאחר  נאים.  בסכומים  שסביבי  הנדבות  מקבצי  את  ומזכה 
למסור שיעור בעירה פלונית, נגש אלי רב העיר והציע לי שידוך. ”אני 
חולה“ אמרתי מיד, אולם הרב הנהן בראשו ואמר לי: ”זה בסדר, גם היא 
חולה...גם היא מצורעת...ועדיף שתשבו שניכם יחד, במקום שכל אחד 
ישב לחוד“...ההצעה התקבלה על דעתי ואף על דעתה של המשודכת, 
מכן  לאחר  קצר  זמן  ביתנו.  את  ביחד  להקים  והחלטנו  ביננו  נפגשנו 
התקימה החתונה, וכאשר נכנסנו לחדר יחוד. פרצה הכלה בבכי מר. 
התענינתי לסיבת הבכי, ובתשובה גלתה לי הכלה שהיא היתה מאורסת 
מנכסיו,  ירד  שאביה  מכיון  אולם  מופלג,  חכם  תלמיד  לחתן  בעבר 
התבטל השידוך...וכעת עליה להנשא למצורע...הסיפור היה נשמע לי 
מוכר מאד, ובעדינות ניסיתי לברר מהו שמה ושם הוריה. היכן התגוררה 
ומי היה החתן הקודם...כאשר כל הפרטים תאמו בשרתי לכלה כי אנכי 
המפליא  מאושרים.  הינו  ושנינו  גדולה  היתה  חתן...השמחה  אותו  הוא 
מכל הוא, ששלושה חודשים לאחר מכן, באורח נס החלמנו שנינו מן 
לראות  מוילנא-זכיתי  הגאון  אל  המארח  תבין-פנה  הצרעת!...הלא 
באופן ברור את פרוש המילים ”מה‘ יצא הדבר“! הקב“ה רצה שהשידוך 
כך!  כל  מופלא  באופן  גלגל את הארועים  כך  ולשם  ויהיה,  יקום  ביננו 
ישראל  בת  שבזיתי  לאחר  ביושר,  לי  הגיעה  קבלתי,  שאני  הצרעת, 
כן  שאלמלא  משום  בצרעת?  הכלה  גם  חלתה  מדוע  אולם  כשרה, 
חלפו  סבל  של  שנים  לי!  להנשא  דעתה  על  מעלה  היתה  לא  לעולם 
עליה בגללי, וכי לא ראוי, אם כן, שאגיש לה בכל יום כוס תה למטתה?!...                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                        .       
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