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זמני שבת
פרשת “יתרו”

מטעמים לשולחן
חסד של אמת
והודעת להם את הדרך ילכו בה (יח,כ)
הגמרא דורשת על הפסוק שלפנינו (בבא קמא ק ע “ א)” :בה-זו קבורה“ ,ערכו שח
כל מעשה חסד של אמת רב לאין שיעור ,ואין הוא מתבטא רק בהתעסקות בעניני
קבורה ,אלא אף כל דאגה לעלוי נשמתו של המת ,אם באמצעות אמירת קדיש,
למוד משניות או מצוות הנעשות לזכותו -הנו מעשה חסד עצום ,שאין לשער את
ערכו .בספר ” גזע היחוס“(עמ‘ יט) מספר הרב מאיר נומברג מעשה מופלא בענין
זה שארע לסבו ,הבית מאיר “:באחד הימים בקש ה“בית מאיר “
להשיא יתומה אחת ,ופנה אל גביר גדול בבקשת עזרה .הגביר הסכים לתת את כל
ההוצאות בתנאי אחד-שהגאון הגדול ילמד עליו משניות לאחר מותו.חלפו ימים,
והנה תוך כדי שלמד ה “ בית מאיר “את הסוגיא”שמא ימות חישינן“ ,עלתה בלבו
מחשבה :מי יודע ,אולי מת הגביר ואני אינני יודע מכך ואיני מקים את ההבטחה
שהבטחתי לו?! הוא לא המתין רגע נוסף ,אלא מיד נטל לידיו כרך משניות ולמד
פרק אחד לשם הנדיב ,גם למחרת וביום שלאחר מכן המשיך ללמוד מספק ,והנה
ביום השלישי הגיע מכתב לביתו ,בו מספרים יורשי הגביר ,כי הנדיב נפטר לפני
שלשוה ימים ,הם מצאו כתב התחיבות שלו ללמוד משניות לעלוי נשמתו ,והם
מזכירים לו שיראה לקים את הבטחתו .שמחתו של ה“בית מאיר“ על כי לא הפר
את הבטחתו אפילו ליום אחד היתה גדולה ביותר! עוד בענין זה מובא בספר ”
המשגיח דקמניץ“:ד“ר כגן ,מנהלת בית החולים ”בקור חולים“ ,היתה רופאת
ילדים מפורסמת ששמה הלך לפניה והתמסרותה לילדים היתה מן המיוחדות.
רבי משה אהרן שטרן זצ“ל הקפיד עד מאד לשמור את יום היארצייט שלה
ואמר קדיש אחריה .באחד הימים פרח הענין מזכרונו לגמרי ,והנה לאחר תפלת
מנחה בקש ממנו רבי אשר ליכטשיין זצ“ל,ראש הישיבה ,לארגן מנין עבור אחד
הנדיבים שיום היארצייט שלו חל ביום זה ולנסוע להר המנוחות .כשהגיע להר
המנוחות הבחין לפתע כי ליד קברו של אותו נדיב נמצא קברה של ד“ר כגן...
באותו רגע נזכר כי שכח לגמרי לעשות היום את מה שתמיד הקפיד לעשות...
ובו במקום בקש ממנין האברכים לומר ’קדיש‘ גם אחריה...באחד הימים שאל
אותו בנו מדוע הוא מקפיד לעשות זאת? ” הרי חיב אני רבות לרופאה הזו“-
השיב לו אביו“-היא טפלה בילדינו במסירות נפש ממש ,ומדוע לא נחזיר לה
טובה תחת טובתה?! “ ”לא זו בלבד“ המשיך “-אלא ששמעתי פעם כי האדמו“ר
מרחמיסטריוקא זצ “ ל הבטיח לרופאה זו עולם הבא ,ומאחר שרציתי לאמת
את המידע ,עליתי בעצמי אל הרופאה ושאלתיה על כך .בתגובה פרצה הרופאה
בבכי ואמרה  ‘:זה ספור שהתרחש לפני עשרות שנים ושכחתי ממנו לגמרי ,ומי
יודע אם הזכרת המעשה הזה אינה סימן שבעוד זמן קצר אגיע לעולם האמת?...
ולאחר מכן המשיכה :הדבר היה כאשר פרצה מחלה קשה בין ילדי ישראל .בנו של
האדמו “ ר היה בין החולים ,וחייו היו תלויים בין שמים לארץ ,ועמל רב השקעתי
בו עד שהבריא.לאחר מכן קרא לי האדמו“ר לביתו ושאל כמה עליו לשלם לי.
”אינני זקוקה לכסף “ ,השבתי לו מיד ” ,אלא רוצה אני שתחתום על מכתב של ’
שויון זכויות לנשים ‘“ .למשמע הדברים נעמד האדמו“ר במקומו ואמר לי” :הנך
יכולה לבקש דברים הרבה יותר חשובים מענין פעוט זה” .“ ...אם כן“ אמרתי לו-
“הבטח לי עולם הבא “ ...האדמו“ר התישב על הכסא שמאחוריו וחשב ארוכות.
לפתע נעמד שוב על רגליו ואמר לי :אם תבטיחי לי שכל העבודה שלך תהיה
למען שמו יתברך מתוך מטרה להציל נפשות ללא שום מטרה של כונה כספית
וכיוצא בכך ,אני מבטיח לך שני דברים‘ :בעוד זמן קצר תנצלי ממות בטוח וכן
תזכי לעולם הבא ‘’ .ימים ספורים לאחר מכן ‘ -המשיכה הד“ר בספורה המרתק,
’פרצה מחלה חדשה בקרב תינוקות,ובית החולים העמוס עד אפס מקום לא
הצליח לקבל תינוקות נוספים .ירדתי בעצמי ורכשתי כמה מטות נוספות בעבור
התינוקות ,וכששבתי לבית החולים ,פגע בי רכב שהעיף אותי למרחק ,ור בנס לא
ארע לי דבר ,עמדתי על רגלי וחזרתי לבית החולים ‘“ ...המשגיח סים דבריו ופנה
אל בנו“:נו ,מה תאמר? וכי לאשה כזו לא ראוי שנשמור את יום היארצייט שלה
ונאמר אחריה קדיש?!“...
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
דין חולה שאין בו סכנה
א .מי שלקה בנזלת חריפה עד שקשה
לו לנשום דרך החוטם ,מותר לו להריח
משחה הנקראת ”ויקס“ ,שעל ידי ריחה
החזק והחריף נפתחים צינורות הנשימה,
כיון שמשחה זו אין עיקרה לרפואה אלא
לפתוח דרכי הנשימה וירווח לו לפי שעה.
ולענין טיפות אף לנזלת ,אם היא נזלת
קשה ,מותר לקבל הטיפות על ידי גוי .ואם
הגיע למצב שחלה כל גופו מותר גם על
ידי ישראל .ספק אם הגיע למצב שחלה
כל גופו או לאו ,יש להקל שספק דרבנן
לקולא .ומותר לשאוף טבק הרחה בשבת
אף אם מועיל קצת לרפואה ,ואין לאוסרו
משום גזירת שחיקת סממנים ,כיון
שנתפשטה הדחתו גם אצל הבריאים .ואף
ביום הכפורים מותר לשאוף טבק הרחה,
שלא אסרו אלא חמישה עינויים בלבד.
ב .מי שיש לו כאב בטן בשבת ,ויעץ
לו הרופא לתת על בטנו בקבוק גומי
חם(שמכיל מים חמים) מותר לעשות כן
בשבת ,ויקפיד לסגור הבקבוק יפה ,שלא
ישפכו המים החמים עליו.
וכן חולה שיש לו חום גבוה ,ויעץ לו הרופא
להשתמש בבקבוק גומי קר ,שמכיל קרח,
כדי להוריד החום ,מותר לעשות כן בשבת.
חזון עובדיה

ומתוק האור
אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
שלום ר' לוי.
סיפורי ההשגחה המופיעים כאן ,הנקטפים לתוך ספרייך ,גורמים
לאנשים רבים וגם לי לפקוח עין ולגלות עד כמה טובים ונפלאים
הם רחמיו של הקב"ה המשגיח עלינו ,והרוצה רק בטובתנו.
כמי שחווה חוויה תוך משפחתית של השגחה שכזו ,רציתי
לשתף גם את קוראיך ,אם תחפוץ בכך .ומעל לכל ,אין לי ספק
שהצידה לדרך מן ההצצה לחרך המיוחד של אבינו שבשמים,
מחייבת אותנו למלא את פינו שירה ותודה והודיה עד אין קץ.
היה זה במוצאי שבת קודש ,ט"ז באדר תשע"ו .כמה דקות אחרי
ההבדלה צילצל הפלאפון הכשר שלי .על הקו היה יונתן אחי
הצעיר נרגש ונסער מחד ,אבל מפויס ומרגיע מאידך" .יעקב
אל תשאל ,אמא בבית חולים" עדכן".בבית חולים?" השתאיתי
ודאגה מילאה את ריאותי" .כן ,אבל תנוח עליך דעתך ,הכל
תקין היא מסתובבת במחלקה מיודדת עם האחיות ,ומשמחת
חולות אחרות .בקיצור היא חזרה לעצמה""...חזרה לעצמה?"
שאלתי" ,זאת אומרת יונתן ,שהיא היתה במקום רחוק ...השם
ישמור ,מה בדיוק התחולל בשבת?" .ובכן ר' לוי ,רשום לפניך
את הנתונים .אמא שלנו שהתה באותה שבת אצל אחד מאחיה.
מדוע? אחד מאחיה נפטר וכל האחים האבלים שהו באותו בית.
בשבת קודש ,בשעת בוקר מוקדמת נשמעו צעקות איומות מן
הקומה השניה בבית האבלים .דודתי מרים ,אחותה הקטנה
והיחידה של אמי ,היתה היסטרית חיוורת ומבוהלת" .אחותי,
אחותי ,את אחותי היחידה ,אל תעזבי אותי! ריבונו של עולם
תחזיר אותה לחיים!" .צעקותיה פילחו חצי רחוב .בני הבית
התעוררו ועלו בזריזות לקומה השניה .אמא שכבה על מיטתה
מפרכסת ורוטטת בצורה נוראית כשהיא חסרת הכרה .הפאניקה
היתה בעיצומה ,עד שבן דודי התעשת והזמין אמבולנס שהגיע
אחר מספר דקות ,שנידמו כמו נצח .הנוכחים מספרים שהם
היו בטוחים שאוטוטו מסתיימים הפרכוסים ואמא משיבה
את נשמתה לבוראה .המחזה היה מחריד ממש .הרופא וצוותו
ביצעו בה פעולות החייאה והובילוה בזריזות לאמבולנס .אחותי
הקטנה ששהתה בבית סמוך ,הוזעקה ללוות את אמא ולסעוד
אותה בבית החולים .האמבולנס יצא בדהרה מן הרחוב ,תוך
יללת סירנה מוכרת .בני הבית התיישבו מבוהלים ואמרו תהילים
לרפואתה .מה מתרחש בשעות אלו בבית החולים אף אחד לא
ידע .בית החולים נמצא  20קילומטר מן הבית ,וסימני שאלה
מעיקים נוספו על האבלים שגם כך התקשו לעכל את פטירת
אחיהם בגיל צעיר יחסית .ועתה ,בתוך השבעה ,אחותם מובהלת
במצב אנוש לחדר מיון ...ומי יודע מה ילד יום .אחותי מספרת כי
לאחר סידרה של בדיקות ,כאשר כמה רופאים מקצועיים מלווים
את אמא ,קרא לה הרופא התורן ובקול רועד אך סמכותי הודיעה
לה "אנחנו חושדים שמדובר בקריש דם שפגע במוח של אמך,
המצב מחריף ואנחנו חייבים לבצע פעולה רפואית שמחייבת
את הסכמתך המלאה לביצועה" .מדובר – כך הסביר הרופא –
בהזרקה של תרופה מיוחדת נוגדת קרישה ,אשר אמורה לפורר
את קריש הדם ולהחזיר את אמא למצב שפיר .אך אליה וקוץ
בה ,כי באותה הנשימה הסביר הרופא התורן "את חייבת לדעת,
שאם זה לא קריש דם אלא תופעה אחרת שנעלמה מעיננו ,אזי
לחומר נוגד ההקרשה ישנה השפעה חמורה וקשה עד כדי סיכון
חיים ממש של המאושפזת .אני חייב שתביני שההסכמה שלך
להזרקת החומר יש לה השלכות לכאן או לכאן .את בתה ,וכרגע
החלטה זו מוטלת על כתפייך" .סיכם הרופא .אחותי נבהלה
מאוד ,מאחר והבינה היטב את משמעות דבריו של הרופא .חמיה
אושפז לפני ארבע שנים עם תופעה דומה ,הזריקו לו את החומר
המדובר ,והתוצאה – קטסטרופה .הוא שכב ארבעה חודשים

מחוסר הכרה בבית לוינשטיין ,וכשקצת התאושש אושפז במוסד
סיעודי כאשר הוא אינו מתקשר כלל עם הסביבה ,בקיצור מכה
קשה וכואבת .הרופאים הזהירו אז את בני המשפחה ,הללו חתמו
והסכימו ,החומר הוזרק וגרם את הנזק הנורא הזה .אחותי ,אשה
צעירה ,חשה שהעולם מתמוטט עליה .היא צריכה להכריע לבד,
החלטה של חיים או מוות לאמה .היא פרצה בבכי וחיבקה את
אמא חסרת אונים .הרופא ניסה להרגיעה והוסיף מידע חשוב,
אבל בהחלט לא מעודד" ,חשוב שתדעי שהחומר נוגד הקרישה
יכול להועיל ,אך ורק בשלוש השעות הראשונות מאז תחילת
השבץ המוחי .אם נזריק אותו כמה דקות מעבר לקצבת זמן זו,
ייגרם נזק מוחי ופיסי בלתי הפיך ,ולכן חשוב מאד שתעדכני
אותנו מה היתה השעה המדויקת שאמך התמוטטה .וכל שניה
חשובה" .נו מה עושים? עכשיו שבת קודש .פיקוח נפש .אחותי
חייגה לבית האבלים לטלפון הקווי ,בתקווה שמישהו ירים את
השפופרת .שום כלום .גם הפלאפונים הפרטיים היו כבויים .לאחר
עשרות נסיונות אמר בן הדוד "הדודה מאושפזת בבית חולים,
אולי מנסים ליצור עמנו קשר ...משם נרים את השפופרת בשינוי".
וכך היה" .הרופא שואל מתי אמא התמוטטה .זה מאוד דחוף,
מי יודע?" שאלה אחותי המודאגת מבית החולים .דודה מרים
עדכנה "השעה היתה שש ודקה ...כשהבחנתי בה מפרכסת שעון
הקיר עמד על שש ודקה" .הרופא התורן הביט בשעונו "צר לי,
השעה  9.30חלפו יותר משלוש שעות מאז הארוע המוחי ,אסור
לנו לתת לה את הזריקה ...אנחנו מסכנים את חייה".. .אמא שכבה
על המטה חסרת הכרה ,מחוברת למכשירים שונים ,ואחותי
עם ספר תהילים ודמעותיה זולגות .בשעה  11.30נכנסה רופאה
מחליפה עיינה בתיק הרפואי של אמא ושאלה" :האם החולה הזו
קיבלה מגנזיום ...על פי הנתונים העולים מן הבדיקות ,יש לה
מחסור חמור במגנזיום"  .הרופא התורן ביטל את דבריה וטען
"יש לה קריש דם ואנחנו מעבר לזמן ההזרקה ,אין שום בעיה עם
המגנזיום" .הרופאה שהגיעה זה מכבר ,לא ייחסה חשיבות לדברי
הרופא ,נקטה בצעד חד משמעי .היא ניגשה לאמא והזריקה לה
מגנזיום .כעבור שעתיים אמא פקחה עיניים ,חזרה להכרה צלולה
עמדה על רגליה ודיברה כאחד האדם .וכאמור במוצאי השבת
היתה כבר בריאה לחלוטין ,עם מצב  -רוח מרומם ,כאילו לא
ארע דבר .ר' לוי נכבדי ,עכשיו נפנה זרקור לגודל הנס ,כי עד עתה
עסקנו בזוטות של חדר מיון ,חוות דעת רפואיות ,זריקות תרופות
ודמעות .בבית האבלים ישבה דודה מרים פוכרת ידיה ואצבעותיה
בצער ,וכועסת על עצמה "מה עשיתי? איך טעיתי ,הטעיתי את
הרופא ...מי יודע כמה גדול הנזק שגרמתי .לאחותי" .ובכן ,בלילה
שבין חמישי לשישי ,ליל פורים דמוקפין ,עברו משעון חורף לשעון
קיץ ,כלומר הקפיצו שעה אחת קדימה .בבית האבלים – לנוכח
מצב הרוח השפוף  -אף אחד לא נתן דעתו לעדכן את שעון הקיר.
כך שלפי האמת חלפו בסך הכל שעתיים וחצי מתחילת הארוע
המוחי ,שזה הזמן הטוב והראוי להזריק את החומר נוגד הקרישה.
אלא שאם היו מזריקים תרופה זו ,היה נגרם לאמא נזק בריאותי
איום ונורא ,כפי שהסביר הרופא ,ואף הכרנו זאת מקרוב...כן,
חייה של אמא ניצלו בזכות "טעות" קטנה זו ,ששעון הקיר חווה
עדיין את עידן החורף ולא את עידן הקיץ ,ומחוגיו קפאו להם על
מקומם .למה? כדי שאמא תחזור לחיים תקינים .אין לך מושג ר'
לוי ,עד כמה שאצלנו במשפחה אוהבים את שעון הקיץ.
באדיבות המחבר  -הרב קובי לוי הי“ו
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה להיות שותף בזכוי הרבים בהפצת העלון ”תפארת ינון“?
בתרומה של  ₪ 52אתה מזכה אלפי משפחות מדי שבוע
לתרומות בכל סניף בנק הדואר ,חשבון 3640582 :או באשראי בטל03-6182992 :

הבן של ,השם ישמור אותו בישיבה .בכלל כל נושא החינוך
לא קל בימינו .ובטח אין אמא שלא מתפללת כל יום על
ילדיה .יום אחד הוא הגיע הביתה ואמר שהוא מתלבט אם
להמשיך ללמוד או לא .מתלבט ,מבולבל ,לא יודעת .אני
רק יודעת שבאותו רגע הלב נמחץ .אי אפשר לדעת כלום
בימינו .שוחחנו ,עודדנו ,מה לא .אבל ידעתי שאני צריכה
סיעתא דשמיא ,זה לא בידיים שלי .איכשהו השלכתי את
זה על השם .התקשרתי ל“חסדי ינון“ שבעבר כבר ראיתי
ישועות ,שיעשו לו ”פדיון נפש“ .שיחזור לעצמו ,ושישאר
בישיבה .היום אני מתקשרת לבשר ,שברוך השם ,הוא
נשאר בישיבה .ומודה לאבא שבשמים...שאין עוד מלבדו!
ש.ג

היתי חולה בברונכיט חזקה מאד ,הרגשתי את
הראות בחוץ מרוב שיעול .באותו לילה חלמתי
שמישהי לבושה
בשחור שאני לא מכירה הופיעה אצלי בחלום,
ורצתה להכנס לבית שלי ,אמרתי לה שתלך וסגרתי
לה את הדלת .על הבקר קמתי וחייגתי ל“חסדי
ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“ ,המצב הבריאותי שלי
בתוספת החלום הדאיגו אותי .מאז הפדיון ,אני
מרגישה הרבה יותר טוב ,זה עזר לי מאד ,האישה
בשחור מהחלום נעלמה...ואני נשארתי בריאה ברוך
השם!...תודה!
בעילום שם

כל אחד יודע כמה קשה להתנהל מול הועדות
של הבטוח לאומי .אז לפני שבעלי ניגש לועדה,
הזמנו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ כדי שהועדה
תעבור בהצלחה בע“ה .והיום אני מתקשרת
לבשר ,שקיבלנו תשובה שעבר את הועדה
בהצלחה וקיבל את האחוזים המגיעים לו...תודה
בורא עולם ,שהוא מנהל את הכל והכל שלו....
ותודה לשליחיו הטובים...

לכבוד ,הארגון היקר!
לבת שלנו בת התשע היו מספר בעיות בבית הספר ,הן
חברתיות (הצקות קשות מצד אחת הבנות בכיתה) והן
קשיים בלימודים ,הדבר כמובן הדיר שינה מעינינו וגרם לנו
צער רב ,בראותנו את סבלה .כל ההשתדלויות מצדנו לא
הועילו ,אז החלטתנו להזמין עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ .ובסיעתא דשמיא ,בחסדי השם המרובים ראינו
ישועות רבות בכל המישורים .תודה רבה אבא שבשמים
ותודה לכם ”חסדי ינון“
.א .כהן

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

בעילום שם

בל מתנות!

ארגון חסדי ינון

עורך

לק

בואו
את קבע
תמו הור
חי
ת:
וקבלו מתנו צדיק ,נר
מונת מקורית מה לקידוש...
ת
הנהרות
לה ,גביע
הבד
ועוד..
03לפרטים:

6182992

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

לזכוי הרבים:ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס077-2182992 :
נא לציין שם וטל‘ .הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

החיזוק השבועי

באחד הימים צעד המגיד מדובנא במעלה הרחוב בדרכו פגש איש עיוור לבוש קרעים וילד קטן אוחז בידו ומנחהו בדרך .הדבר עורר את סקרנותו של
המגיד מדובנא ,הוא עצר את השניים ושאלם:מהיכן אתם?ולאן פניכם מועדות?העיוור שתק והמגיד הפנה את שאלתו לילד הקטן המלוה את העיוור.
תלה הילד עיניים נוגות ומיוסרות במגיד וסיפר:האיש שאני מוליכו הוא אבי ,אבי התעוור ובשביל פרנסתו הוא מסתובב בבתי כנסת שבעיירות ומחזר
על הפתחים כדי לקבץ נדבות למחייתו..המשיך הילד,אימי נפטרה ,ואני מלווה את אבי במסעותיו ומנחהו בדרך ,זה עתה בגלל הקור העז אנו הולכים
להתחמם מעט בבית התמחוי הקרוב ...האם אכלתם דבר מה היום?התעניין המגיד .היום לא נכנס אוכל לפינו השיב הילד« .בואו לביתי המחומם ואתן
לכם ארוחה ומקום ללינה עד שתסתדרו לבד הציע המגיד.הלכו השניים אל ביתו ושהו שם .כעבור ימים מספר נפטר האב והילד הקטן נשאר יתום מאב
ומאם ,המגיד לקחו תחת חסותו ,הכניסו לתלמוד תורה והשקיע בו כאילו היה בנו שלו ,ביתו הפך לביתו של הילד הקטן ...בחלוף השנים התגלה הילד
כילד בעל כשרונות מזהירים,כוח הזכרון שלו היה מדהים והלימוד נספג בראשו .ברבות הימים הפך הילד לגאון רבי שלמה קלוגר זיעא שחיבר עשרות
ספרים שהאירו את עיני ישראל.כשנפטר המגיד מדובנא הוא התגלה למקורביו בחלום וסיפר:כשהגעתי לבית דין של מעלה ,הראו לי חמישים ספרים
מפורסמים שחיברתי בחיי,תמהתי,הרי הם אינם שלי ,לא אני חיברתי אותם ואינני יודע עליהם!השיבו לי:באמת הספרים הללו אינם שלך ,הם חוברו
על-ידי גדול הדור הגאון רבי שלמה קלוגר ,אך כיוון שאתה גידלת אותו בביתך כבנך והיית הגורם להצלחתו ולצמיחתו כגדול הדור ,כל גאונות חיבוריו
וספריו הנודעים ,נזקפים לזכותך כאילו אתה בעצמך חיברת ויצרת אותם(קול צופיך רבי חיים זייציק)במהלך היום אנו נפגשים עם אנשים רבים ,לא עם
כולם אנו משוחחים ,לא לכולם אנו מחוברים ,אך את כולם אפשר לזכות במצוות ,בחסדים  .יש בכוחו של כל אחד מאיתנו לזכות יהודי במצווה ,בדבר
תורה ,בצדקה .זכית לזכות יהודי במעשה טוב ,זכית לעיתים בכל עולמו  .לא תמיד ניתן לזכות את האחר ,לעיתים בזכות התנהגותך אתה מזכה את הרבים,
אתה גורם להם להתקרב ,לקחת חלק בתורה ומצוותיה .לא תמיד תוכל לדעת עד כמה הזכות שזיכית את חברך ,התנהגותך המעודנת ,דיבורך שבנחת
השפיעו על אדם אחר ,יכול להיות שבעוד שנים יראו לך מעשים שלא אתה עשית ,ספרים שלא אתה כתבת ,צדקות שלא אתה נתת ,וכולם שייכים לך,
כל זאת בזכות זיכוי רבים אחד שעשית ,בזכות יהודי אחד שלמד ממעשיך ושינה את אורח חייו  .אומרת הגמרא (סנהדרין צט)(:כל המלמד את בן חברו
תורה ,מעלה אני עליו כאילו עשאו ,כאילו עשאן לדברי תורה ,כאילו עשאו לעצמו!-האדם הופך לכוח יוצר ומחדש בריאה בעצמו ,כל זאת באמצעות זיכוי
הרבים...בזיכוי רבים אחד אתה יכול להפוך ולהיות אבא של הרבה מאד אנשים...
רונן קרתא

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר
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

