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מטעמים לשולחן

בנגוד גמור לבלעם ולתלמידיו המיחסים לעצמם את רכוש זולתם, כאשר מתבוננים בדרכם 
של גדולי הדור, נכרת לעין כל הנהגתם הטהורה ועובדת היותם בורחים מכל ממון, למרות 
ובתמים  באמת  שחפצו  ישועות  מבקשי  מאנשים  לשולחנם  שהתגלגלו  הרבים  הכספים 
להנות אותם ממתת כספי. בספר ”ספור לשבת“ מופיע בענין זה המעשה הבא: האדמו“ר 
לחסידות  המשך  דור  מחדש  בה  והקים  לויליאמסבורג  השואה  לאחר  הגיע  מפאפא 
המפוארת בהונגריה. במשך השנים התרחבה הקהילה והחסידים עברו לבורו פארק בעדודו 
של הרבי. אחד מן הצעדים הראשונים הנדרשים במקום החדש היה הקמת תלמוד תורה 
היו אמצעים  לא  ולחסידים  רב,  דורשת ממון  הילדים הרכים. אך מכיון שהקמתו  לחינוך 
כלכליים מספיקים, החליטו העסקנים לערוך ‘דינר‘ בהשתתפות הרבי, שבו תתבצע מגבית 
בין הגבירים המקומיים. וכדי שזמנו היקר וטרחתו המרובה של האדמו“ר הישיש לא יהיו 
לשוא, הוחלט כי תנאי הסף להזמנת הכבוד יהיה תרומה בסך שאינו פחות מאלף דולר. 
נקב  ולאחר מכן  בפני קהל השומעים העשיר,  ונשא מדברותיו  ביום המיועד  עמד הרבי 
לתת,  שבאפשרותו  התרומה  גובה  את  ממנו  ושמע  המשתתפים  מן  אחד  כל  של  בשמו 
הראשון נתן אלף דולר, השני העניק אלף ומאתיים דולרים, השלישי נדב אלף וחמש מאות, 
וכן הלאה. בין הנוכחים ישב גביר גדול שהיה גם חסיד מובהק, וכאשר הגיע תורו צפו הכל 
לשמוע ממנו סכום גבוה, אולם לתדהמת הצבור תרם האיש מאתים דולר בלבד. אמר לו 
הרבי:“והלא סכמנו על תרומה של אלף דולר לפחות?!“, אך החסיד השיב: ”התברכתי רק 
יותר“,מיד  לתרום  לנכון  מוצא  ואינני  הזה,  החידר  מן  להנות  אוכל  לא  כך,  ומשום  בבנות 
הגיב הרבי:“נו, אם תתן אולי תזכה גם לבן...“ אורו עיניו של החסיד והוא שאל:“האם הרבי 
מבטיח לי בן?“,“לא, ענה הרבי, ”איני יכול להבטיח אך בודאי שאם תתן יהיה במעשה נחת 
רוח לקדוש ברוך הוא, ואני מברך אותך שתזכה בזכות זה לבן“. נענה החסיד ואמר:“ אם 
כך, הריני תורם עשרת אלפים דולר“, ”מתי?“ ברר הרבי, והחסיד הנלהב השיב :“מיד“. הוא 
תשעה  אלא  חלפו  לא  בבן.  אותו  ברך  והרבי  המדובר,  הסכום  כשבידו  וחזר  לביתו  מהר 
חדשים ולגביר נולד בן, מובן שהתרגשותו היתה גדולה מאד, והוא רצה לכבד בסנדקאות 
את האדמו“ר. וכך על אף שהברית נערכה בקיץ, והרבי שהה באותו זמן בהרי הקטסקיל, 
כמנהגו מדי שנה, נסע החסיד, ועמו בנו הרך הנולד והיולדת, כדי לערוך את הברית במעונו 
של האדמו“ר. דבר הנסיעה הבלתי שגרתית הזו נודע לאחיו החסיד, ולשמע פליאתו על 
טלטול הדרך של התינוק לאחר הברית, ספר לו החסיד דברים כהויתם. אותו אח, שעשרו 
נעמד במיליונים רבים, לא זכה להפקד בילדים, ומששמע כי אחיו זכה לבן בעקבות ברכתו 
המופלאה של הרב, מהר כבר למחרת עם שחר לנסוע למעון הקיץ של האדמו“ר. הוא נכנס 
אל בית הרבי, ואמר:“שמעתי שהרבי מברך בילדים את מי שתורם לו כסף, אם כן-רק יאמר 
לי כמה לתת ואתן מיד“. הגיב הרבי:“האם אני קבלן?! באותה שעה היתה עת רצון והיתי 
זקוק לכסף עבור חידר, וממילא היתה זכות גדולה והקדוש ברוך הוא עזר. אבל כעת איני 
זקוק לכסף.“ העשיר שתלה תקוות רבות בתרומה הזו, יצא החוצה, אך עדין לא אמר נואש. 
הוא ניגש לגבאים ואמר :“מבקש אני מכם שאם תשמעו אי פעם שהרבי זקוק לכסף, תצרו 
איתי קשר באופן מידי. ואני מבקש שלא תהססו להזעיק אותי לבית הרב אפילו בשעות 
הלילה המאוחרות ביותר, או מן המקום המרוחק ביותר שאהיה בו, אפילו מקצה העולם 
אגיע כדי לתרום ולהתברך מהרבי!“...כעבור כמה חודשים אמר הרבי לגבאים שלו כי יש 
צורך לבנות קריה עבור האברכים הצעירים, אך הדבר יאלץ להדחות משום שאין די כסף 
עבור הקמת פרויקט כזה, והגבירים תרמו כבר את חלקם להקמת החידר. אך שמעו זאת 
הגבאים, ומיד מהרו להזעיק את אותו עשיר. האיש מיהר להגיע ובהתרגשות גדולה נכנס 
לרבי ואמר:“ רבי, אתן כל סכום שיושת עלי, ובעד זאת אני רוצה הבטחה לילד“. במקום 
לברך אותו מיד כפי שצפה העשיר, הגיב הרבי:“התחת אלקים אני? תן כמה שתוכל, וה‘ 
יכול  והושיט לרבי שיק פתוח באומרו:“הרבי  יעזור“. מהר האיש להוציא פנקס המחאות 

לרשום כל סכום עד שבע ספרות“.  המשך בעמ' האחרון.... 

בדרכם של תלמידי אברהם אבינו- נפש שפלה

כרבי  שהלכה  בידינו  רווחת  הלכה  א. 
שהעושה  שאומר,  צג:(  )שבת  שמעון 
לגופה,  צריך  שאין  מלאכה  בשבת 
הפוסקים  רוב  דעת  שכן  עליה,  פטור 
שקיבלנו  מרן  דעת  וכן  הראשונים, 
חזון  בספרי  שהעלתי  וכמו  הוראותיו, 
עובדיה )שבת א, הלכות כיבוי הנר, עמוד 
איסור שבות,  ואינה אלא  והלאה(,  רנב 
אחר  שבות  איסור  שנצטרף  כל  הילכך 
וכיוצא  כגון אמירה לנכרי שבות,  עמה, 
שמותר  דשבות,  שבות  ככל  נעשה  בו, 
במקום מצוה, או במקום הפסד מרובה. 
מישראל  וכלה  חתן  לפנינו  יש  אם  ב. 
המשתה,  ימי  שבעת  שבתוך  בשבת 
לבוא  גוים  תזמורת  לאנשי  לומר  מותר 
ולנגן בכלי שיר לשמח חתן וכלה, דהוי 
)שלנגן  מצוה,  במקום  דשבות  שבות 
כלי  יתקן  גזרה שמא  בכלי שיר שבות, 
שבות,  לגוי  ואמירה  לו:(,  )ביצה  שיר, 
חתן  ומצוה לשמח  הו"ל שבות דשבות, 
יד מהלכות  וכלה, כמ"ש הרמב"ם פרק 
סה  סי'  אה"ע  והש"ע  והטור  ה"א,  אבל 
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לטובה... אבל נורא קשה לי!!!". הוא שרך רגליים כבדות לתוך בית המדרש, 
שעף  צפוף  יונים  ללהק  בעיניו  דמו  הדף  על  והמילים  הגמרא,  את  פתח 
והניחו בפאתי  נטל את המזרן שלו  הוא  ברור.  לא  לאן?  תכול...  ים  מעל 
המסדרון. לא רוצים אותי, לא צריך. הוא נרדם שם היטב, מותיר מאחור 
את חבריו להתמודד עם הפשפשים. רק אחרי ארבעה חודשים כואבים, 
בתחושה מוחצת של לא רצוי ושברירי, סגר אליהו שידוך והנה הוא הולך 
לך,  יקרה בשנית. שלום  זה לא  להקים את ביתו החדש. שבירת שידוך? 
אדון לוי! תרשה לי לעשות לך קצת סדר בדברים. קבל נתון שהוא בלתי 
הגיוני בעליל, ומוכח שהוא השגחה שמימית מופלאה. מתוך 70 בחורים 
מוכשרים  בבחורים  מדובר  התארס!!!  לא  אחד  אף  אליהו,  של  בשיעור 
ומיוחדים בני 21-22, ואף אחד לא סוגר ווארט. בינתיים אף אחד לא עשה 
קישור... גם ראש הישיבה התהלך המום. מה מקור העובדה שבחוריו לא 
זוכים לצאת כחתנים מישיבתו? מדוע הם נדחים פעם אחר פעם והצעות 
לא זורמות? בשבת אופרוף של אליהו, ניצב שולחן גדוש ממתקים ושתייה 
כפי המנהג... בטרם ירדו הבחורים לאולם, ציין אחד את העובדה, "חברים, 
אנחנו מעוכבים... זה לא פשוט... צריך לעשות חשבון נפש... 70 בחורים 

מתבגרים וכלות אין באופק? גוועלד!".
הראשי...  המתנכל  שהוא  בליבו  חש  לפתע  הזדעזע.  ארוך,  רחמים 
"והגוועלד" צבט את ליבו. לאחר שהתאספו הבחורים סביב לשולחן, הוא 
פנה לאליהו החתן ולאוזני כולם אמר, "אליהו סליחה! אתה חייב למחול 
אתה  אותנו...  שמעכבת  זו  היא  בחדר,  כלפיך  שההתנכלות  דומני  לנו... 
סולח?". אליהו קפא על מקומו ושתק. רחמים ארוך לא הירפה. "אליהו, 
ספק  לי  אין  פשענו...  עווינו,  חטאנו,  נפשות...  דיני  של  עניין  ממש  זה 
מלמל  לסלוח",  לי  "קשה  בידיך".  מצוי  שלנו  הבתים  להקמת  שהמפתח 
אליהו. "הייתי בשברון נפש גדול... בעיקר אחר שבירת השידוך... הכרחתם 
אותי לישון בקצה המסדרון... בלי ארונית, עם כלים ובגדים מפוזרים, כמו 
הוא  לסלוח".  לא מסוגל  לא שמעתי מכם.  נחמה  טובה של  מילה  פליט. 
ביקש לבכות אך עצר בעצמו, הוא העדיף לזלוג פנימה.  רחמים ארוך לא 
הירפה. "את חטאיי אני מזכיר היום, הפגיעה כלפיך התחילה ממני. אבל 
שעושה  למי  דלת  פותח  הוא  ועבריינים,  לפושעים  סולח  הקב"ה  אליהו, 
חנון...".שתיקה  הוא  מה  רחום...  היה  אתה  אף  רחום  הוא  מה  תשובה. 
את  אוסף  אני  ועכשיו  אותי,  "שברתם  האולם.  בחלל  יתד  תקעה  כבדה 
לשבים  למחול  ראוי  צודקים,  אתם  מחדש...  להיבנות  ומנסה  השברים 
בתשובה, אני מוחל לכם, מוחל לכם, מוחל לכם" הוא פרץ בבכי סוער. גם 
חלק מחבריו. השמים גם בכו. הבחורים התחבקו ונתנו דרור לרגשותיהם. 
יהודי, שורשו מכוח ההודאה, מודה ועוזב... ירוחם. אדון לוי, רשום לפניך, 
מיד אחרי אותה שבת התארסו שבעה בחורים, עד סוף זמן קיץ התארסו 
ארוך,  רחמים  היה  שהתארס  הראשון  אגב,  הכלל.  מן  יוצא  ללא  כו-ל-ם, 
שעשה חשבון נפש קצר וביקש מחילה בשם כולם. ועכשיו לנתון הבא: 
ג'וק,  צביקה  ריסס  פעמים  שבע  הו...הפשפשים.  הו...  הו...  הפשפשים, 
וחיפש מחילות ומחבואים ומסתורים, ושומכלום. הוא מרסס והם מתרבים 
ותוקפים וצוחקים עליו, ובחדר גיהנום. העקוץ והנרדף מכולם, הוא רחמים 
גו'ק.  צביקה  את  שוב  הזמינו  אליהו,  של  האופרוף  שבת  למחרת  ארוך. 
אולי בפעם השמינית יימצא סוף-סוף פתרון לבעיה המטרידה. אל תשאל 
איך כמה ולמה, צביקה ג'וק החליט לקנות זכוכית מגדלת ולעבור ולבדוק 
בחורים, בסדקים ובחרכים. וכך עשה. יש!!! הוא גילה מתחת למיטתו של 
רחמים ארוך חור זעיר ממש, שהיה בעצם פתח של קן פשפשים ענק. הוא 
קדח והרחיב אותו, והשחיל פנימה חומר הדברה, וכבר באותו לילה ישנו 
שערוריית  את  ארוך  רחמים  סיכם  לדעתך  וכיצד  נו,  תינוקות.  כמו  כולם 
עיניי.  את  שהאירו  לפשפשים  "תודה  הבאות  במילים  הפשפשים? 
ומדירים שינה  מן השמים  באים שליחים  לישון,  ליהודי  נותן  מי שלא 

מעיניו. מידה כנגד מידה". לשיקולך.

באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

<< ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166 >>

סיפור השבוע
שמו של המדביר צביקה ג'וק נישא בפיהם של כל תושבי העיר. 

חומר  מענני  להימלט  שהצליח  פשפש  או  חרק  מקק,  ג'וק,  היה  לא 
נפערו  רחבים  שסדקים  עקא,  דא  האיש.  שרקח  הקטלני  ההדברה 
של  בפנימייה  יתד  שתקעו  הפשפשים  שגדודי  העובדה  לנוכח  בשמו, 
ישיבת "אהל המתמידים", לא התכוונו לארוז מטלטליהם ולעבור למחוז 
זו הפעם השביעית שהוא מרסס, מאבק וחונק  ג'וק הזיע.  אחר. צביקה 
גבס  קיר  14 תלמידים. באמצע החדר  בו מתגוררים  את החדר החשוד, 
הפשפשים  הכתלים.  בצדי  קומתיים  ומיטות  לשניים,  אותו  המחלק 
צחקו על צביקה ג'וק, והמשיכו לגרד ולהתגרד על גופם של התלמידים 
היקרים שאמרו בלילה מי יתננו בוקר... ובבוקר גילו עקיצות ועקצוצים 
והנחבא  הנפש  עדין  הבחור  פה?  קורה  בדיוק  נוראה...מה  ועייפות 
הייתה  והאצילית  קומרוב התארס. אישיותו העדינה  אל הכלים אליהו 
שקופה משהו וכמעט בלתי מורגשת בקרב חבריו לשיעור, כך שהשמועה 
"אהל  היא  מבוקשת  מכך.ישיבה  יותר  לא  אבל  חיוך,  העלתה  אומנם 
המתמידים", ואשר על כן, זמן חודש אלול, יוצר דחיסות מאד לא פשוטה 
בחדרי הפנימייה. מדוע? ובכן, עשרות בחורים חדשים מגיעים לישיבה, 
סמוקי לחיים ונרגשים, אך סוללת הבחורים הוותיקים עדיין לא התארסה 
 – להם  לחפש  החדשים  ועל  נפרץ,  חזון  היא  שהצפיפות  כך  כולה, 
איכשהו, בסיוע אב הבית – פינות שינה מקוריות, בדרך כלל זמניות, עד 
שהוותיקים ישברו כוס.החתן העתידי אליהו קומרוב, הגיע באיחור של 
כמה שעות, וגילה להוותו כי מיטתו נתפסה ע"י אחד הבחורים החדשים. 
הוא אפילו לא העלה בדעתו לבקש מהבחור החדש לפנות מקומו. הוא 
סובב בין החדרים ונחשף לעובדה המרה שמיטה לא תיפול בחלקו. הוא 
ושטחו במרכז החדר, בצומת  דהוי,  בידיו מזרן  גורר  חזר לחדרו המקורי 
הסואן שבין שני חלקי החדר. מה לעשות, תנועת הרכבות והנוסעים לא 
בדיוק התנהלה כסדרה עקב המזרן ומי שנשכב עליו. הנה כי כן, בצבץ 
ונולד גל של טרוניות וטענות על המפגע שנוצר. אליהו החתן גילה לפתע 
זו לא בדיוק כבושה  וגם פינה  כיוונים,  שהוא מותקף ומטולטל מארבע 
בידו, והוא כל כך רוצה לישון. "אליהו, עם כל הכבוד, קח את המזרן וחפש 
לך מקום אחר, אתה מפריע... אף אחד לא חייב לעשות עיקוף כדי להגיע 
למיטה או לארון שלו בגלל שהחלטת לישון פה. צא למסדרון...!". אליהו 
אך  משהו,  למלמל  וניסה  מגופו  מבצבצת  קרה  זיעה  הרגיש  המאורס, 
לשווא. "אתה יוצא מכאן, או שאנחנו נדאג להעבירך למקום שאתה ראוי 
לו", אמר לו בשיא הקשיחות הבחור רחמים ארוך, שהוביל את גל המחאה 
ותדלק אותו בנחישות. "אדבר מחר עם המשגיח... אבל בינתיים תנו לי 
לישון", התחנן אליהו. לאחר שיקול דעת הם נמנעו מלהרימו עם המזרן 
ולשאת אותו כאשכול ענבים למסדרון, אבל משכו אותו כהנה וכהנה... 
הציע  קומתיים",  מיטת  כאן  נוסיף  "אולי  קרוסלה.  או  נדנדה  היה  משל 
אליהו. "בשום פנים", סנט בו ארוך, "יש גבול לצפיפות, וגם אתה עובר כל 
גבול עם הנחיתה שלך ברצפת החדר...". בעדינות רבה נציין כאן, כי במשך 
שבועיים ימים סבל אליהו, וספג לתוכו הרבה עלבונות ועוגמת-נפש. גם 
אם הדברים לא נעשו באכזריות, הם נעשו מתוך חוסר התחשבות... ואז 
נחתה עוד מכה על הבחור המאורס, שייחל ליום חתונתו וליום שמחת ליבו 
כדי להיפרד מן הישיבה ולזכות למיטה נורמלית בדירתו השכורה, יחד עם 
רעייתו שתחי'. השדכן אלחנן ציקמן היה על הקו. ניכר היה שהוא בורר 
מילים כדי לא לפגוע בחתן האומלל שעיניו ממילא היו אדומות מחוסר 
שינה. "לא קל לי לבשר לך, אני מקווה שתבין... היו כבר מקרים מעולם, 
ואם שידוך איננו משמים, אז גם אם נדמה לכולם שהוא נסגר אזי לפתע 
הוא נסוג לאחור... קורה. במילים אחרות אליהו יקירי, המאורסת שלך 
פילח  לוהט  חץ  לה...".  שתסלח  מאמין  אני  שידוך...  לשבור  החליטה 
את ליבו של הבחור העדין אליהו קומרוב. חץ אכזרי שהוסיף עלבון צורב 
נוסף לימים טרוטי העיניים שהוא עובר כאן בחדר הפנימייה. אף דמעה 
לא זלגה מעיניו, הוא בכה פנימה... וזעק לאלוקיו, "יש בי אמונה שהכל 
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לחברה שלי היה חשש גדול למחלה, השם ירחם, האישה 
היא אמא חד הורית שנאבקת גם ככה על הקיום היום 
יומי שלה, לקחתי את זה קשה. ברוך השם ראיתי ישועות 
ואיך   , ינון“  בחסדי  ”פדיון  שעשיתי  נושאים  מני  בכל 
שתפילה  אחד  דבר  יודעת  רק  אני  לעזור?  אפשר  כבר 
וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
ולאחר שעשו לה סי.טי.  נפש“,  ”פדיון  והזמנתי עבורה 
ובדיקות נוספות, נתנו לה כדורים ביולוגיים, שזה טיפול 
נמוכה.  בדרגה  המחלה  השם,  וברוך  מכימי,  קל  יותר 
שבעזרת השם תעלם לגמרי וזכוי הרבים יעמוד לזכותה 
בגיא  אלך  כי  ”גם  הזמן.  כל  שלמה  רפואה  לה  ויהיה 

צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי....“ תודה אבא...
אצלנו בעדה כשחולמים על כסף, זה אומר, שהכסף הולך, בעילום שם

לפתור  ושצריך  הפותר,  אחרי  הולך  שהחלום  יודע  אני 
לטובה. הכל נכון, אבל יש אמונות ומנהגים שקשה לשנות. 
פתאום התחילו להיות לי חלומות על כסף, וגם כשפרשתי 
לטובה, הכסף הלך, פעם אחת, אתה צוחק אבל אחרי כמה 
פעמים זה כבר לא הצחיק אותי. והכסף בנתיים התנדף 
לו בין האצבעות שלי. תגידו אמונה טפלה, זה לא משנה. 
בקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  דמים,  זה  הרי  כסף 
שיעשו לי ”פדיון נפש“ ומאז, הספור נרגע ב“ה, החלומות 

שלי חזרו להיות מיושבים. אבן נגולה מעל ליבי...
בעילום שם

עברה  משפחה  קרובת  יתברך,  להשם  להודות  רוצה 
הבלוטת  באזור  ממצא  לבדוק  כירורגית  התערבות 
נפש“  ”פדיון  עבורה  הזמנתי  הנתוח  לפני  הלימפה. 
יעבור בהצלחה.  ינון“ לאותו בקר. שבע“ה הכל  ב“חסדי 
ועכשיו  לביופסיה  נשלח  הממצא  הנתוח  לאחר  ואכן 
הגיעו התוצאות, ברוך השם, התוצאות טובות, והכל יצא 

תקין, תודה לבורא עולם!
 בעילום שם.

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

הנכד שלי, השם ישמור אותו, סבל בעבר מדלקת פרקים 
אבל ברוך השם כבר בריא הרבה זמן. פתאום היה לו חום 
גבוה, לא ידעו בדיוק מה יש לו. הגיע לבית חולים ושם 
התחילו לעשות לו סדרת בדיקות. דבר ראשון רצו לשלול 
את הנגיף. איך שהגיע לב“ח, מיד התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
והזמנתי לו ”פדיון נפש“. במהלך הבדיקות מצאו חולשה 
שוב  הלבנות.  בכדוריות  בעיה  איזו  החיסונית,  במערכת 
עשו בדיקות כדי לשלול חס וחלילה כל מני מחלות. אז 
גילו שיש לו דלקת במח העצם. בסיעתא דשמיא מצאו 
לדלקת.  גרמה  פרקים  לדלקת  מקבל  שהיה  שהתרופה 
מיד הורידו לו את התרופה, נתנו לו תרופה אחרת, החום 
כמובן ירד, ושחררו אותו הביתה.  מה אומר ומה אגיד, נסי 

נסים, ישתבח שמו לעד...אין עוד מלבדו!
בעילום שם

הישיבות  על  ההגבלות  את  להוריד  התחילו  לאט  לאט 
בבית,  היה  שהבן  חודשים  לאחר  אבל  חינוך,  ומוסדות 
ההתנהלות  בכל  ירידה  שחלה  הרגשתי  מסגרת,  ללא 
הוא  הישיבה,  שערי  את  שוב  כשפתחו  ולצערי,  שלו, 
לא רצה לחזור. מצב מורכב ולא פשוט, אז התקשרתי 
ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורו ”פדיון נפש“ שבע“ה השם 
בלימוד  שוב  ויתעלה  לישיבה  לחזור  ירצה  הבן  יתברך 
ויתחזק בע“ה. בליבי חשבתי שבלי נדר אבשר בשורות 
בישיבה.  ללמוד  חזר  הבן  דשמיא  ובסיעתא  טובות. 
השבח לאל...שבע“ה זכוי הרבים יעמוד לזכותו ויתעלה 

בלימוד התורה הקדושה. אמן.
 בעילום שם

המסוגל לשמירה והגנה מעין הרע, 
בריאות איתנה, פרנסה בשפע, מזל והצלחה

לפרטים בקו הישועות 03-6182992



החיזוק השבועי  ניצול הזמן

המשך  מטעמים לשולחן

הפרשה המצויירת 

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 

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...
ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

ליד מיטתו של רבי מאיר מדזיקוב בעל ה"אמרי נועם" עמדו מידי לילה מספר חסידים. גם שנכנס הרב למיטתו כדי לישון, היו עומדים ושומעים 
סיפורי צדיקים והנהגות בעבודת ה'. החסידים נמשכו אחרי נועם דברי קדשו, ועד שלא אמר להם לילה טוב לא יצאו מחדרו.

באחת הפעמים, באמצע שיחתו אמר הרב: "מאטיע כבר מרעיש עולמות, ואנו עוד מבלים כאן את זמנינו..." הנוכחים לא הבינו את דבריו, אולם 
לבסוף נודע להם שכשהיה מתעורר משנתו בלילה, אחד מהחסידים שנקרא בשם "מאטיע", הן אם ישן שינה מרובה, והן אם לא ישן אלא שעה 
אחת, לעולם לא חזר לישון, אלא תיכף ירד ממיטתו והתחיל להכין את עצמו לעבודת הבורא. באותו לילה, התעורר מאטיע בשעה מוקדמת, ומיד 

קם ממיטתו בזריזות לעבודת הבורא. ה"אמרי נועם" הרגיש בדבר ואמר: "מאטיע כבר מרעיש עולמות בעבודתו, ואנו עוד מבלים את זמננו".
סביר להניח שאם נקום בשעה שלוש לפנות בוקר, נחייך, נשמח בלב ונאמר לעצמנו: "איזה כיף, יש לי עוד מספר שעות לישון..." לא כולנו כמו 
פנאי  מועטות של  דקות  לנצל  בדרך,  בערב,  בבית,  העבודה,  באמצע  היום,  באמצע  הבורא  לעבוד את  לזכות  אנו  יכולים  אבל  "מאטיע",  החסיד 
ולהקדיש אותם לקדושה, לערך מוסף, לתכלית שלנו. אם הייתה לאדם שעה אחת לחיות, מה הוא היה מבקש באותה השעה לעשות? האם לשתות 
עוד כוס קולה? לאכול עוד סטייק? לשמוע שיר יפה? אולי, אך נראה יותר שהיה מצווה את בניו לעשות לעילוי נשמתו, מבקש ספר תהילים לקרוא 
נותן מטבע לצדקה. למה דווקא הדברים הללו? כי אלו הדברים שילכו איתו לעולם האמת... אחת התופעות  עוד פרק, קורא קריאת שמע, או 

הכואבות ביותר באנושות היא תופעת בזבוז הזמן, ובזה... אנחנו טובים... כל-כך הרבה דברים מסיתים אותנו ומעבירים לנו את הזמן.
נפעל בחכמה, נתכנן בכול יום זמן רק לעצמנו, בזמן הזה נחשוב, נטהר את הראש, נרוקן אותו מטרדות היום הארוך ונכניס בו מעט קדושה, מעט 

דברי תורה, מעט אהבת ישראל. כך נוכל לנצל מעט מהיום לדברים שילכו איתנו תמיד, נקדיש מהיום למי שהולך איתנו תמיד - בורא עולם...
 רונן קרתא

נטל הרבי את השיק ולנגד עיני העשיר  רשם מאה ושמונים דולר בלבד. 
הם  ושמונים  בפשטות:“מאה  בשיב  והרבי  זאת?“  היהודי:“מה  התפלא 
עשר פעמים  ”חי“, אתה רוצה ילדים, וה‘ יעזור שיהיו לך ילדים...“ בכל 
זאת לא ויתר אותו יהודי על ההזדמנות הפז שנקרתה לו לעזור בתרומה 
לרבי, ומהר להושיט לרבי שיק אחר על סך עשרה מיליון דולר, ובתקוה 
נסע במר  נפקד,  חודשים משלא  עזב את המקום. לאחר מספר  גדולה 
ליבו לאדמו“ר מפאפא ושאל:“רבי, מה בדבר ההבטחה? מתי אזכה סוף 
כך,  עליך“.  מתפלל  אני  אך  הבטחתי,  ”לא  השיב:  הרבי  להפקד?  סוף 
לישועה.  מצפה  לביתו,  האיש  נסע  ליאוש,  תקוה  בין  מתנודד  כשהוא 
אלא שזמן קצר אחר כך, משפשטה השמועה המרה על פטירת האדמו“ר 
הישיש, חשך עליו עולמו. ברם, לא זמן רב עוד היה אחוז בכבלי יאושו, 
משום שכעבור תשעה חודשים מפטירת הרב- נולדה לו בתו הראשונה!...

הרבי לא נשאר חיב וסדר את הענין משם...אולם רק כעבור יומים נחשף 
החדש,  האדמו“ר  הרב-בנו  של  העצומה  מגדולתו  מעט  הקריה  לעסקני 
נתן בידיהם מעטפה שעליה נכתב בכתב יד קדשו של האדמו“ר הישיש: 
בכסף  להשתמש  הזוג...אפשר  את  יפקוד  הוא  ברוך  שהקדוש  ”ביום 
שהוא תרם לטובת הפרויקט“...הרבי לא השתמש בכסף עד שלא שלם 
זקוקים  אנו  אבינו  אברהם  של  מתלמידיו  להיות  התחיבותו...כדי  את 

להרבה מאד סיעתא דשמיא ועבודה עצמית
ומתוק האור


