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זווגו בא אצלו-‘וירא והנה גמלים באים‘,  ויש שזווגו בא אצלו, יצחק  זווגו  יש שהוא הולך אצל 
יעקב הלך אצל זווגו, דכתיב:’ויצא יעקב‘)ב“ר סח, ג(

צריך  היה  לא  זאת,  לעומת  יצחק,  אביו  אשה.  למצא  כדי  לחרן  שבע  מבאר  יוצא  אבינו  יעקב 
ללכת, הביאו את האישה אליו, כי הכל נעשה בהשגחה פרטית, ומציאת הזווג אצל כל אדם היא 
לפי מה שנגזר עליו מן השמים. בענין זה, הובא במדרש מעשה נורא: לשלמה המלך ע“ה היתה 
בת מוצלחת מאד. מלבד היותה בת המלך, היתה חכמה, עשירה ונאה. ואמרו החוזים בכוכבים 
לשלמה המלך:“דע לך, בתך זו תתחתן עם אדם עני, ולא סתם עני, אלא העני המרוד ביותר שישנו 
בעם ישראל - הוא ישא אותה לאישה“. שלמה המלך הבין מיד שאם נגזר משמים-כך יהיה, רק 
אמר: רצוני לראות את נפלאות השי“ת, את ההשגחה הפרטית המתגלה במיוחד בענין השדוכים. 
מה עשה? בנה מגדל באמצע הים, נעל בתוכו את הבת, כששבעים איש מזקני ישראל מופקדים 
על שמירתה, ואת המפתח היחיד של המגדל השאיר בידו. כעת המתין לראות את יד ההשגחה 
לו מה  היה  עני מרוד, לא  יהודי  היה  יצא לפועל השידוך המדובר. באותו הזמן  כיצד  העליונה, 
לאכול, לא היה לו מה ללבוש, ואפילו מקום לישון בו לא מצא לעצמו. הלילה ירד, והוא עדין 
מחפש מקום להניח את ראשו. לפתע הוא רואה בשדה שאריות של עצמות שור אשר נטרף על 
ידי אריות או נמרים. היו אלו עצמות הצלעות שהן עגולות, כעין צינור חלול. נכנס לתוכן, על מנת 
שיגנו עליו מעט מפני הקור העז, ותוך זמן קצר שקע בשנה. בינתים נחת במקום עוף גדול, בקש 
לאכול משאריות סעודת האריות, ומאחר וחשש שכאן במקום יפריעו לו חבריו העופות לסעוד 
את סעודתו בנחת, תפס את גל העצמות במקורו ועף לחפש מקום שקט. המקום השקט שמצא 
היה ראש המגדל, במרפסת הפתוחה. שם הוא נחת עם אותו בחור עני. הבחור מתעורר בבקר, 
ורואה מסביבו ים. ”היכן אני נמצא?“ תהה הבחור. בינתים, בתו של המלך שלמה קמה בבקר, 
ועלתה על הגג להתפלל שם, ולפתע היא רואה את אותו בחור. ”מי אתה?“ שאלה אותו, ”האם בן 
אדם אתה, או שמה שד?“, ”לא“, ענה הבחור, ”בן אדם אני, וכך וכך היה המעשה“. בראותה את 
מצבו העגום, דאגה לו בת המלך למלבושים הגונים, וכן דאגה שיסעד את לבו בסעודה דשנה, 
ואחרי שהכירה בו שאדם נכבד הוא, תלמיד חכם שלמד הרבה תורה, שאלה אותו אם חפץ הוא 
לשאת אותה לאישה. אמר לה: ”כן, אבל אין כאן אפילו דיו לכתוב את הכתובה“ מה עשו? קדש 
הקיז  מכן  לאחר  הקדושין,  על  עדים  יהיו  המלאכים  ושאר  גבריאל  שהמלאך  לה  ואמר  אותה, 
מעצמו דם, ועם הדם  הזה כתב לה כתובה. חלפו ימים מספר. הזקנים הבחינו בבחור ונודע להם 
שקדש את בת המלך. מיד קראו לשלמה המלך, ואמרו בהתנצלות: ”איננו אשמים בכלום, שמרנו, 
הכל היה נראה בסדר, לא ידענו מכלום!“...שאל שלמה המלך את בתו מה בדיוק ארע, והיא ספרה 
לו את הכל. שמח המלך שמחה גדולה, על שזכה לראות את ההשגחה הפרטית בזווגה של בתו, 

איך הקב“ה מנהל את עולמו, ואם נגזר דבר על מישהו - דבר ה‘ יקום ויהי מה!
”ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה“ )כח,יב(

)בעל  ירים  וזה  ישפיל  זה  כי  ושש[  שלושים  ]מאה  ’עוני‘  ובגימטריא  ’ממון‘  בגימטריא  ”סולם“ 
הטורים(

והעולה  השמימה,  מגיע  וראשו  ארצה  ניצב  שהסולם  כשם  הבעש“ט:  בשם  זהב‘  ה‘תורי  כתב 
גם  המדרגה-כך  לשפל  בו  לרדת  עלול  גם  אך  המעלה  לרום  באמצעותו  להתרומם  מסוגל  בו 
ולחטאים  לגאוה  ולהגיע  מחמתו  להדרדר  עלול  שהעשיר  מפני  הוא  מסוכן  אחד  מצד  הממון: 
 הנגרמים כתוצאה מכך, אולם העושר מסוגל גם לשמש כמנוף לעליה ולהעפלה לשמי שמים.

של  התפילות  כל  את  לוקח  היית  אם  עולם,  של  רבונו  לומר:  מפרמישלאן  מאיר  רבי  היה  נוהג 
היהודי  מבקש  דבר-מה  של  בסופו  כלומר,  כסף.  מהם  יוצא  היה  הרי  אותן,  וסוחט  ישראל  עם 
בתפילתו? כסף! אבל קח את הכסף של היהודים ותסחט אותו-ומה יצא ממנו? רק מצוות. נכון 
שהיהודים מבקשים ממך כסף, אבל כל מטרתם היא לשם מצוה, כגון: תפילין, ציצית, שבת, חנוך 
הילדים וחתונתם ועוד, ומובן מאליו כי לכל אלו דרוש כסף. מאידך, ממשיך ה‘תורי זהב‘ ואומר: 
גם העוני הוא נסיון לאדם, וכשם שהעושר מסוגל לרומם את האדם לדרגות נשאות אך עלול 
גם להפילו לבאר שחת, כך גם העוני-יש בכוחו להעלות את האדם לדרגות עצומות ונוראות של 

בטחון והסתפקות, אך מצד שני עלול לדרדרו למדרון נורא של שחיתות ושל חוסר אמונה בה‘.
                                                                                                                  

                                                                                                                               ומתוק האור

ויצא יעקב )כח,י(

א. פירות שנשרו מן האילן בשבת אסורים באכילה 
ובטלטול בכל יום השבת, גזירה שמא יעלה לאילן 
בבין  דאתקצאי  דמגו  מוקצה,  משום  וגם  ויתלוש. 
השמשות אתקצאי לכולי יומא. )הרמב“ם פרק כא 
מהל‘ שבת הל‘ ז, ומרן בשו“ע סי‘ שכב סעיף ג( ואף 
אם תלשן גוי לעצמו אסורים באכילה ובטלטול עד 
הערב. ואפילו כשיש ספק שמא נשרו מערב שבת, 
ובטלטול,  באכילה  אסורים  מספק  בשבת,  שמא 
משום דהוי דבר שיש לו מתירים. ולערב במוצאי 

שבת מותרים מיד. 
עשבים  גבי  על  בהמתו  להעמיד  לאדם  מותר  ב. 
יתלוש  שמא  לחוש  ואין  מהם,  שתאכל  מחוברים 
זהירי  ומזהר  חמור  שהשבת  לבהמתו,  לתת  מהם 
עשבים  גבי  על  בהמתו  יעמיד  לא  אבל  אינשי. 
תלושים, שהם מוקצה, מפני שאיסורו קל וחיישינן 
כנגד  לעמוד  לו  מותר  אבל  בידיו.  לה  יתן  שמא 
בו עשבים  למקום שיש  בהמתו שתלך סמוך  פני 
תלושים, ולא תטה ימין ושמאל אלה לדרך לשם. 

)ש“ע סי‘שכד סעיף יג(
אסור  דבש,  חלות  בה  שיש  דבורים  של  ג.כוורת 
של  גידולו  שמקום  מפני  בשבת,  מהחלות  ליטול 
נתלשו  אם  אבל  לתולש.  ודומה  בכוורת,  הדבש 
יום ממקום חיבורן בכוורת, מותר לרדותם  מבעוד 
בשבת, כדי לאכול מן הדבש הדבוק עליהם. ואם 
ריסקם מע“ש והדבש זב מהם ע“י ריסוקם, ועדיין 
מחוברים הם בכוורת, מותר ליטול מן הדבש הצף, 
שכא  סי‘  )ש“ע  עצמן.  החלות  מן  ליטול  לא  אבל 

סעיף יג ואחרונים(   
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אותי  שאל  כשהפסיכולוג  פסיכיאטרי.  פסיכולוגי,  מושג  כזה  יש  הלום-קרב. 
בתהליך השיקום 'מה שמך?' עניתי לו ש'עד כמה שאני זוכר, שמי גבריאל, או 
מנחם אני רק צריך לבחור'. יש הרבה שמות... גם פרפרים יש הרבה... אתה 
כוסית  עוד  מבין.  בטח  "מבין,  ושכנו.  מיטיבו  את  גולדסטון  ג'וני  שאל  מבין?" 
יין ג'וני? היין עושה לך טוב. אתה הופך לפיוטי, כושר התיאור שלך את שדה 
הקרב, ממש מדהים. אני מריח ממילותיך את עשן השריפה, שומע את גניחות 
ג'וני  עיניך".  מול  שריחף  אדיש  הכי  הפרפר  את  בידי  לוכד  וכמעט  הפצועים 
"אני מכיר את הראש שלך אברש'ה, אתה מחפש סיפור... כבר כתבת  צחק. 
עליי כמה סיפורים בעבר. לא קראתי, שכחתי לקרוא. אתה יודע, ג'וני היה פעם 
חייל אמריקני בריא, עם הרבה שכל. שלחו אותנו לעירק ללכוד את יימח שמו 
סדאם חוסיין מושל עירק. הם בסוף לכדו אותו, אבל בדרך, הנשיא ג'ורג' בוש 
ג'וני,  לעצמי  קורא  אני  פעם  והבריאות.  הנשמה  את  לי  שתו  שלו  והרמטכ"ל 
פעם גבריאל. מזל שהכדורים מחזיקים אותי על הרגליים. נו, מתי אתה מתחתן 
אברש'ה?" שאל הלום הקרב. "אני כמו הפרפר שלך משדה הקרב... יש לי כמה 
חברים בני גילי שעוד מעט מחתנים ואני מזקין לאיטי, שערות לבנות קפצו לי 
על הראש והזקנקן, מתגלגל לי בעולם העיתונות, במידה מסוימת הלום קרב 
יקירי, אל תשכח!!! שמך במקור  כמוך. אתה רואה, יש לנו גם מכנה משותף 
הוא ג'וני, אבל כשהגעת לארץ עִבְַרּתָ אותו לגבריאל, ובכל פעם שאתה חוזר על 
הסיפור עם הפרפרים בשדה הקרב, אתה מוציא מן האופל עוד כמה שמות... 
בסדר?". "בסדר", המהם ג'וני ולגם בזריזות את כוסית היין. -"לי, אברש'ה, אין 
ניסו  מזמן  לא  שכמוני?  מבולבל  קרב  להלום  תינשא  מי  בית.  להקים  סיכוי 
לשדך לי מישהי בסגנון שלי אבל היא ברחה בדקה השנייה... אבל אתה איש 
ובחגים  בשבתות,  איתך  לסעוד  אותי  מזמין  לי.  שדואג  וחביב  רחמן  כך   כל 
פעם  אמרתי  שתתחתן.  שרוצים  הנפלאים  הוריך  לבית  יחד  הולכים  אנחנו 
לאבא שלך שאם צריכים אותי, אני הראשון שיחזיק את הטלית מעל החתן 
והכלה. ואם צריך אהיה גם עד קידושין, ואם יכולתי לנהוג היית מסיע אותך 
לאולם השמחה... אני מתפלל שיהיה לך טוב, שתהיה שמח, שתהיה לך אישה 
החיים  כל  ולהישאר  קירות  ארבעה  בין  להזדקן  כמוני  תצטרך  שלא  צדיקה. 
בשדה קרב בעירק, בין שלוליות דם ליד טנקים שרופים ופרפרים אדישים". 
ג'וני בכה. אברש'ה חיבק אותו ונשק על ראשו. "ג'וני מילה שלי, בחתונה שלי 
– אם ירצה השם – אתה מחזיק עמוד אחד של החופה... אני לא זז בלעדיך". 
הוא הכיר את המונולוג הזה ישר והפוך. חמש שנים שהם מתגוררים בשכנות. 
בארה"ב,  שנשארו  הוריו  ללא  שנים,  מספר  לפני  לכאן  הגיע  גולדסטון  ג'וני 
"יהודי חייב להיקבר בירושלים"  ומנסה למצוא נחמה בעיר הקודש ירושלים. 
טען באוזניו החייל האמריקני בדימוס. "תאר לך שהיו קוברים אותי בעירק או 
באמריקה הגויית, כמו תולעת מסכנה הייתי מתגלגל במחילות כדי להתעורר 
כאן בתחיית המתים... לא מסוגל לחשוב על זה. אם החיים שלי אינם חיים, 
לחנה שושנה  ג': החתונה שהתבטלה.  פרק  נחמד".  יהיה  לפחות שהמוות  אז 
צוייג יש כישרון ספרותי לא מנוצל. במכתב שהיא כתבה לסופר גולדמן היא 
מיטיבה לתאר דרמה מטלטלת שחוותה. לא על אף אחד מישראל, כך אומרים. 
צונחים לך על  והכוכבים  נופלים עליך? רק השמים? השמש, הירח  "השמים 
הראש ועושים ממך אבק דק. הנשימה נעצרה לי. העדפתי למות. איזו בושה!!! 
רעב  ארי  כמו  בסלון  צועד  אבא  במטבח...  מתייפחת  לחלוטין  שבורה  אמי 
תספוקנה  והדודות  והמורות?  החברות  תאמרנה  מה  אדם.  אבק  ואני  בסוגרו. 
כפיים בצער ותאמרנה בקול בוכים, 'אוייש מסכנה שושנה, זה לא היה מגיע 
ולגמגם  ברחוב,  רגליים  לגרור  צריכה  אני  מעכשיו  מלחמה.  הלם  ממש  לה...' 
הסברים קטועים, איך אוספים את השברים ונבנים מחדש? אחרי שש שעות 
של הלם מוחלט, פתחתי את חלון חדרי סוקרת בעיניי רחוב ירושלמי טיפוסי. 
אוטובוסים מעשנים, הולכי רגל שועטים לאנשהו, ילדים מלקקים שלגון. הנה 
אבל  המאד-חשובים,  בענייניו  טרוד  אחד  כל  החיים.  של  הקרב  שדה  לפניי 
כאן ליד החלון ניצבת בחורה שעד לפני כשש שעות הייתה המאושרת בתבל, 
יודע מה... אציין  ואתה  לו,  יבש  דרוסה. מעיין הדמעות  ועכשיו היא עגבנייה 
תיאור ספרותי שאולי יעניין אותך, מעל לרחוב המוטרף מריצות ודאגות וקניות 
ולא  לרחוב,  לא מפנים מבטם  לבנבנים, אדישים,  לו להק של פרפרים  ריחף 
מתייחסים אליי. הם בשלהם. שגרה פרפרית שלכאורה לא נוגעת במציאות. 
נהדרים הפרפרים, אבל אנוכי איבדתי את הטעם לחיות, מר לי בלשון, מר  לי 
בלב. "לא יצאתי מן הבית. ביום השלישי הגיעה המחנכת שלי דבורק'ה, אישה 
מקסימה, בכינו זו על כתפי זו. אינני יכולה לשכוח את המילים שלה. 'שושי 
יקרה, זה לא החתן שביטל, זה הקב"ה שביטל. הוא זה ששידך, שאירס וגם דאג 
לבטל, ולמה? כי לימים כשתכירי את חתנך האמיתי, תהיי המאושרת בנשים. 
פשוט תרקדי משמחה מן הביטול הזה. כי החתן שתקבלי הוא הזכייה הנכונה 
כדי  תוך  לה...'לפתע,  ראויה  שאת  האמיתית  נשמה  החצי  הוא  הנכון,  בזמן 
הקשבה לדבורק'ה הרגשתי שנשמתי פורחת לה. לא, לא התעלפתי. התנתקתי. 
היא מדברת ומדברת, ואני לא שומעת דבר. המילים שלה כמו אותם פרפרים 
חגים מעל לראשי, ונכנסת חברה ובוכה ומחבקת אותי, ואני לא מרגישה שייכת 
ומנסה  נכנסת  ואימא  כאן,  גדלתי  ולא  נולדתי  לא  מעולם  כאילו  למציאות. 
לדובב אותי, אבל אינני מרגישה שום רגש כלפיה. כן, אני מבינה שזו אמי, אבל 

מה לי ולה...       
המשך בשבוע הבא    

באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
לפני הסיפור - ברשותכם קוראים אהובים, קדימון קצר שהינו זרקור להכרת 
להכיר.1.אבינועם  נעים  ריכוז.  פחות  ודורש  נעים  נוח,  זה  סיפורנו.  גיבורי 
גולדמן, 50, סופר פופולרי, אהוב על קהלים רבים. 2. אברש'ה יעקובזון, 37, 
אף הוא סופר מוצלח וידידו הטוב של מיודענו גולדמן. 3.אבישי פיינגולד, 31, 
עורך מגזין, כישרוני, נחוש ונחרץ, ולא נמנע מלפסול סיפורים שלא נראים 
וחושבת  בחייה,  קשות  חוויות  שתי  חוותה   ,36 בת  צוויג,  חנה  4.שושנה  לו. 
שיש תועלת בפרסומן. 5.ג'וני גולדסטון, יליד ארה"ב, שירת בצבא האמריקני 
צוהר  לנו  פותח  פרק  כל  לידיעתכם,  גדול.  זעזוע  וחווה שם  עירק  במלחמת 
היכרות עם גיבור נוסף. פרק א': אחרי חצות לילה. גם לסופרים גדולים, בעלי 
כישרון, לפעמים נגמר הסוס. לגמרי? לא בדיוק. לפרק זמן קצר, אך שנדמה 
להם כמו נצח. שומכלום. "הסיפור שלך לא מספיק מתאים למוסף החגיגי. 
הקוראים שלנו, המפונקים, מצפים למשהו יותר גדול ומרגש, תנסה לכתוב 
להיות  חייב  חג  של  "סיפור  פיינגולד.  אבישי  העורך  לו  אומר  חדש".  משהו 
מבושם בניחוחות מפתיעים, שעוד לפני שהקורא יפתח את הגיליון הוא יחוש 
גולדמן. אל תשכח  צימאון להגיע לעמוד בו מתנוסס שמך הידוע, אבינועם 
כמו  שגרתי  סיפור  מצפים.  ממך  סופר,  עוד  לא  אתה  פיגורה,  אתה  ידידי, 
שכתבת  מתאים לימי החולין, אבל חג!!! קח עוד שלושה ימים ותחזור אלינו 
עם סיפור חדש". פיינגולד ירד מן הקו. גולדמן אהב מחמאות, אבל הפעם, 
משום מה הוא חש שאינו ראוי להן. כי עמוק-עמוק הבין שכישרונו אינו אלא 
שאמר  שמי  חש  ועכשיו  העולם  והיה  שאמר  מי  בידי  תלוי  מוגבל,  בערבון 
והיה העולם לא אמר לו, ושום סיפור לא מתכוון לצמוח לו משדות דמיונותיו 
סנט  מכר,  רבי  כמה  מתוכם  ספרים  עשרות  כתב  שכבר  גולדמן  הצחיחים. 
בעצמו, "היית ונשארת כלום". עד כמה שהוא זוכר את עצמו, זו הפעם השנייה 
אולי השלישית בקריירה שלו, שפסלו לו סיפור ושלחו אותו לשולחן הכתיבה 
לרקום  רעיונות  שברי  ללקוט  מנסה  באפילה,  המגשש  מתחיל  סופר  כמו 
מילים למשפטים סוחפים שעושים את הסיפור סיפור, ולא עגלה מקרטעת 
הרתומה לסוס צולע. כן, הוא מרגיש מאד מקרטע, יותר קרוב לעגלה בלי סוס. 
על הקו ידידו הסופר הירושלמי אברש'ה יעקובזון."נו אבינועם, שלחת כבר 
כחכח  אבינועם  פיינגולד?".  של  החג  למוסף  שלך  החגיגי  החדש  הפגז  את 
הייתה  לא  השאלה  אבל  ממנו,  הצעיר  יעקובזון  את  חיבב  מאד  הוא  בגרונו, 
במקום. "אברש'ה יש לך אולי משהו חדש לספר לי, חוץ מאשר לייצר סיפור 
שבאיטליה,  בגנואה  ענק  תחבורתי  גשר  שהתמוטט  "שמעת  לפיינגולד?" 
עשרות הרוגים. יש אומרים שהייתה רעידת אדמה, בלאי של החומר, אולי 
מחדל של חברת האחזקה, שמעת?". "שמעתי", כחכח אבינועם וחשב: "אוף, 
מה הביא אותו לנדנד לי בחצי הלילה, רוקד לי על הדם עם הפגז הספרותי 
"ואתה  ומעדכן אותי על גשר שהתמוטט בגנואה. טיפוס משונה".  לי,  שאין 
סודי  אישי  סיפור  רע.  לא  סיפור  לי  למוסף?"."יצא  כבר  כתבת  אברש'ה 
למדי, שהתרחש לפני 15 שנה ויותר. כמובן שהלבשתי עליו דמויות נוספות 
ולקחתי אותו לארצות הברית, אפילו לעירק. דומני שהוא יצליח לסחוט כמה 
דמעות" התרברב יעקובזון, שמשום מה עדיין לא הקים בית בישראל. מעוכב 
שידוך עקשני."דמעות?" השתאה גולדמן, שלח לי אותו בפקס אשמח להביע 
חוות דעתי, בסדר?" "בשמחה אבינועם, זה בדרך אליך". כעבור שלוש דקות 
לעלעל  והחל  הסודית,  מגירתו  את  פתח  גולדמן  הפקס.  מן  דפים   5 גלשו 
ייחל  הוא  השנים.  במהלך  אליו  שהגיעו  סיפורים  ותקצירי  פתקים  במאות 
לעצמו למצוא חוט של סיפור טוב. סיפור ענק שיקפיץ את פיינגולד, העורך 
בגנואה  התמוטט  הגשר  הכתיבה.  לשולחן  נזוף  אותו  ששלח  הצעירצ'יק, 
מפטפטים,  מוסיקה,  שומעים  במכוניתם  ישובים  אנשים   - לעצמו  הרהר   –
הכנה  ללא  משונה,  מוות  לתהום.  נופלים  והווווופ  בפלאפון  שיחה  מנהלים 
מוקדמת... אין ספק שמחלה היא הרבה יותר ידידותית בדרך לעולם הבא. יש 
לבנאדם זמן להתפייס עם כולם, לחזור בתשובה, לשלם חובות. עיניו קלטו 
נייר פקס מקומט וצהבהב, עליו רשום מספר פלאפון בכתב נשי. ...05041 
"לכב' הסופר הדגול ר' אבינועם גולדמן, יש לי סיפור מיוחד לספר, שושנה 
חנה צוויג". חלפה כמעט שנה מאז נחת פקס זה במשרדו, עד היום הוא לא 
התפנה להרים טלפון ולשמוע ממנה את העלילה הגדולה, או אולי המינורית 

המסתתרת מאחורי הפקס הפשוט הזה. 
פרק ב': ליל שבת בירושלים. "לא היית מעולם בשדה קרב, והלוואי ולא תהיה 
שם. אתה יודע, לנוכח הפצצות הנוחתות, הפגזים המתפגזים, האש, המוות 
והאימה, יש כאלה שאדישים לגמרי. שלוליות  דם, גניחות, שברי סלעים טסים 
לכל עבר, והם... לא מזיז להם, השגרה נטועה חזק באופיים. מי? הפרפרים. 
שדה קרב לוהט, ובאוויר המצמרר להקות של פרפרים לבנים, צהבהבים, פה 
ושם תכולי-כנף עפים באיטיות מפה לשם על פי איזה קוד לא ברור. נעצרים 
לביקור אצל פרח חצי שרוף, מגרדים קצה עלה נובל של עץ גדוע, או נחים 
למספר שניות על צמרות האורן המתייבשות. הפרפרים. שכבתי על הארץ 
התכלת  מאחורי  מסתתרים  שהכוכבים  מאמין  לא  הכחולים.  בשמים  בוהה 
הזו. ולנגד עיניי הפרפרים מניעים כנפיהם, ואני אומר לעצמי, גבריאל, אתה 
חי או מת? לפי הפרפרים והשמים אתה עדיין כאן, אבל בפנים, עמוק-עמוק 
את  מכיר  לא  שאני  לי  מתברר  ואז  בך,  מת  משהו  מת.  אתה  הנשמה  בתוך 
עצמי... למה? כי לפתע אני שואל את עצמי: גבריאל, זה השם שלך? אתה 
גבריאל? באותן שניות  זושא או פייביש...  יהושע,  בטוח? אולי מנחם, אולי 
חדש.  מישהו  לו  שוכב  שרוט,  פצוע  האדמה,  על  שכאן  לעכל  מתחיל  אני 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

בריאותי  ממצב  סבלה  מבוגרת  אישה  שלי,  משפחה  קרובת 
לדכאון,  נכנסה  שלה  המצב  בעיקבות  תקופה,  במשך  קשה 
היתה מדוכדכת. ולא ידעו מה לעשות ואיך לעזור לה. הזמנו 
עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ופשוט למחרת, לאט לאט 

התחילה להרגיש יותר טוב, ותוך כמה ימים יצא מזה לגמרי.
 אין מילים להודות לבורא עולם...

                                                                                      בעילום שם 

במשך  מעצירות  סבל  הרב   לצערי  השמונה,  בן  הקטן  שלי  הילד 
מני  בכל  נסינו  פיתרון,  שום  מצאנו  ולא  מאוד  ארוכה  תקופה 
ובסיעתא  הילד.  של  בריאותו  על  פחדנו  מאד  עזר.  ולא  כוונים 
באורח  ינון"  ב"חסדי  נפש"  פדיון  "תיקון  לו  שערכנו  לאחר  דשמיא 
שהיו  הבעיות  כל  ללא  לעצמו  חזר  והוא  הסתדר  הכל  פלא,  
וחרדות  ופחדים  לחצים  מני  מכל  השתחרר  השם  ברוך  וגם  לו, 
מתקשרת  אני  וכיום  ב"ה.  רפואית  התערבות  שום  וללא  לו  שהיו 
תזכו  עולם!  לבורא  להודות  רוצים  הישועה.  את  ולפרסם  לבשר 
למצות!                                                                                                                                                                                                        
י.א. בית שמש. 

ברגליים,  צינתור  לעבור  צריך  היה  אותו,  ישמור  השם  שלי,  אבא 
בתל השומר. היתה לו בעיה בזרימת דם, היו ורידים חסומים. לפני 
זה, הזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לאותו בקר. ובחסדי השם 
טוב  ויותר  מלא  לתפקוד  חזר  כבר  הוא  בהצלחה,  עבר  הצינתור 

מקודם... תודה לבורא עולם!
                                                                                                                                                 בע.ש.

         

בגל הראשון הבן היה בישיבה, היו בקפסולות, 25 בחורים נדבקו, זה 
היה בתמוז, והוא לא נדבק. באלול שוב חזר לישיבה, 200 בחורים 
נדבקו, והוא בתוכם. הוא לא סיפר לי כלום, לא רצה לצער אותנו. 
בראש השנה דברתי איתו, הוא נשאר כל החגים בישיבה והפכו את 
”פדיון נפש"  הישיבה למלונית רק אז הבנתי שזה רציני ועשיתי לו 
את  ולזכות  להשם  להודות  הפעם  עצמי  על  וקבלתי  ינון“.  ב“חסדי 
והכל  הביתה,  חזר  סוכות  חג  באיסרו  הישועה.   סיפור  עם  הרבים 
עבר לו ברוך השם. אנחנו שמחים . תודה לה'...עלתה לי מחשבה, 
שבפעם הראשונה שהוא לא נדבק, לא מספיק הודיתי להשם, ואז 
הוא נדבק, ועכשיו מיד התקשרתי להודות ולהודות ולהודות... אין 

עוד מלבדו..
 בעילום שם

אשתי שתחי‘ היתה בהריון, היו לה רעידות בכל הגוף, כמו אישה 
זקנה. הלכנו לקופת חולים, ואמרו לנו שזה כלום. חזרנו הביתה. 
לנו  ואמרו  לקפ“ח  התקשרנו  שוב  שחור,  לראות  התחילה  אז 
שהכל בסדר. בבקר אישתי התעוררה , הלכה ליטול ידים במטבח 
טוב  מרגיש  לא  שלנו  שהבן  ולהודיע  אלי  להתקשר  והספיקה 
ומחזירים אותו מהת“ת הביתה. ולאחר מכן נפלה על הראש ואבדה 
את ההכרה. אני מורה בב“ס לא רחוק מהבית. הילד מתקשר אלי 
כן  לי שאמא לא עונה. בסיעתא דשמיא אמרתי לה לפני  ואומר 
להשאיר לו דלת פתוחה. אמרתי לו שיפתח את הדלת ויכנס. ואז 
הילד רואה את אמא שלו שרועה על הרצפה. שוב מתקשר אלי 
לבית  מיד  הגענו  הביתה.  ורצתי  אמבולנס  הזמנתי  ומיד  בהלם. 
חולים לטיפול נמרץ. שם החליטו לעשות לה ניתוח קיסרי. אחרי 
40 דקות בערך אמרו לי, אם המצב יהיה טוב עוד 4 או 6 חודשים 
ענו  אותו,  נעיר  חודש  עוד  שאלתי?  התינוק?  עם  אותה.מה  נעיר 
לי. הרופאים החזירו אותי הביתה. ואמרו לי שאם המצב יתדרדר 
לה  שיעשו  ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  מיד  אלי.  יתקשרו 
התקשרו  ב09:30  בבקר  למחרת  הנולד.   לרך  וגם  נפש“  ”פדיון 
אלי מהבית חולים, קפאתי במקום, אמרו לי ”אשתך פקחה עינים 
וקוראת לך“. טסתי לבית חולים, דברתי איתה בסימנים כי היתה 
מטושטשת, אמרתי לה שנולד לה תינוק, וגם התינוק אחרי שלושה 
ימים התחיל לנשום בכוחות עצמו. היה 68 יום בפגיה. אז התחיל 
לרדת לו הדופק, עשו לו בדיקות וגילו שנדבק בשפעת דרך האמא. 
שוב עשו לו ”פדיון נפש“ זה היה יום לאחר פורים. בכ‘ אדר שחררו 
אותו הביתה בריא ושלם ב“ה, בכ“ו אדר היתה    הברית...ישתבח 

שמו לעד שלא החסיר חסדו מאיתנו...אין עוד מלבדו!
                                                                              

                                                                                   בעילום שם 
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החיזוק השבועי  חזק את השורשים שלך - את האמונה שלך

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...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

שני חברים הלכו בשדה וראו שיח גדול. שאל האחד את רעהו: "אמור נא לי, מה גובהו של השיח?" חישב רעהו את השיח ואמר: "גובהו כקומתי - מטר 
ושבעים". "ואני אומר, שניים וחצי מטרים! שניים וחצי, לא פחות. אתערב על מאה שקלים!" אמר. הסכים חברו, הרווח היה בטוח, הוא מיהר לביתו להביא 
סרט מדידה. חברו לעומתו מיהר והביא מעדר חפר כמטר לעומק. מסועפים היו השורשים, עמוקים ומושרשים, וכשחברו הגיע עם סרט המדידה - נאלץ 
להודות בהפסדו ולשלם את דמי ההתערבות... הבין שהופל בפח, אך ניחם עצמו שהינה למד תחבולה. אם ישתמש בה בתבונה ישיב לעצמו את דמי 
התערבותו בכפליים. לימים הלך אותו מפסיד עם חבר אחר והחליט לעשותו קורבן. עברו השניים ליד שדה קמה. גבוהות היו השיבולים, והלה שאל את 
חברו: "אמור נא לי, מה גובהן של השיבולים?" השיב חברו: "השיבולים מגיעות לי עד המותן, כמטר גובהן". חברו המתחכם לגלג ואמר: "יותר ממטר וחצי 
גובהן, לא פחות, מוכן אני להתערב איתך על מאתיים שקלים". רץ חברו להביא סרט מדידה, ובינתיים פנה הלה להביא מעדר, הוא שמח וחשב לעצמו 
שעכשיו יפצה עצמו בסכום כפול על הפסדו! עמל בפרך לחפור סביב הקמה. אך, אבוי, איך שחפר מעט התבואה נתלשה, כי שורשיה מעטים וקצרים 
הם...שב החבר עם סרט המדידה, מדד את השיבולים הרבוצות על הרצפה - ושילשל לכיסו את דמי הזכייה. חברו לעומתו מרט שערותיו: גם הפסיד 
בראשונה, גם עמל בפרך, וגס הפסיד עתה כיפליים... )רבי יוסף חיים( כשעץ רחב ממדים עומד על תילו בימות הקיץ אין הכל מתרשמים, אולם כשמגיע 
החורף ורוחות עזות מנשבות והוא עדיין עומד בחוזקו כולם משבחים, לא אותו אלא את שורשיו...ימי החושך והאפלה לא פוסחים על אף בריה, מה 
ישאיר אותנו על הקרקע? מה ייתן לנו כוח לעמוד מול הרוחות המנשבות? אמונה! רק אם נשריש את האמונה בבורא, ביכולותיו, בכוחותיו, באהבה שלו 
אל כל אחד מאיתנו נוכל להחזיק מעמד ולא "לעוף ברוח". אדם ללא אמונה הוא כעץ שדוף, נכנע לכל רוח, לכל קושי ומכשול, אדם המחזק מידי יום 
את אמונתו, מחדיר לעומק נשמתו שאין עוד מלבדו, יוכל להחזיק מעמד מול כל רוח, מול כל קושי ומשבר. לא תמיד הכל טוב, אבל הכל לטובה, אמונה 
וביטחון יובילו אותך לחיים עם שורשים, עם חוסן ושמחה. עונות השנה מתחלפות, אל תשנה את "העונה" שלך, את האמונה שלך, חזק אותה, תעמיק את 

השורש שלך, כל רוח שחלילה לא תבוא לא תזיז אותך מהקרקע עליה אתה עומד...
                                                                                                                                                                                                                           רונן קרתא
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