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מטעמים לשולחן
חלום חלמתי ופתר אין אותו )מא, טו(

פותרים היו אותם, אבל לא לפרעה, שלא היה קולן נכנס באזניו, ולא היה לו קורת רוח בפתרונם, 
שהיו אומרים שבע בנות אתה מוליד ושבע בנות אתה קובר )רש"י( 

חכמתו של יוסף הובילה אותו לפתור לטובה את חלומו של פרעה, בנגוד לחרטומים, אשר מאחר 
ולא עלה על דעתם כיצד לפתור לטובה חלום כזה, אשר אינו נראה כלל חלום טוב, פתרו אותו 
לטובה.  בפתרונם  גדולה  חשיבות  ישנה  ולכן  הפה,  אחר  הולכים  שהחלומות  ידוע  שכן  לרעה. 
אודות  יהודה"  "מנחת  בספרו  מספר  זצ"ל  פתיה  יהודה  רבי  בעירק,  המקובלים  מגדולי  אחד 
פתרונותיהם של כמה חלומות שפתר לאנשים, שהתממשו באפן שונה לגמרי מן הצורה שבה 
הבינו אותם החולמים: פעם אחת הגיעה לפניו אישה זקנה וספרה לו בפחד על חלום שהבעית 
אותה. בחלומה היא הוציאה ספר תורה מן ההיכל והחלה ללכת עמו, ובעודה הולכת נגשה אליה 
בחלום  מן המחזה שראתה  נבהלה האישה  הדברים,  מידיה. מטבע  אותו  וחטפה  אישה אחרת 
הלילה, אולם הרב הרגיע אותה באמרו שהחלום מרמז על כך שהיא תהיה "קוטר", שהוא תפקיד 
והמוהל,  לידי האב  אותו  לבעלה, המוסר  אותו  ומעבירה  הנוטלת את התינוק מאמו  של אישה 
פתרון  את  האישה  שמעה  כאשר  אחרת...  אישה  מידיה  אותו  תקח  התינוק  נשיאת  ובמהלך 
מיד  כשבועיים..."  לפני  דומה  דבר  לי  ארע  כבר  הרב,  "כבוד  והגיבה:  מצה  את  קמטה  החלום, 
שלם  חדש  לאחר  רק  כלומר,  כחודש...".  "לפני  השיבה:  והאישה  חלמת?",  ומתי   " הרב:  שאל 
משעת החלום, התפנתה האישה לשוב ולבדוק את פשרו... פעם אחת נגשה אליו אישה נוספת, 
שהיתה מעוברת, וחלומה בפיה: היא חלמה שבעלה הולך לבית קברות, הוציא מקברו את גופת 
הזה  המעשה  מן  מאד  עד  האישה  נחרדה  בחלומה,  לביתו.  והביאה  עולמו  לבית  שנפטר  אחיו 
וסירבה להחזיק את הגופה בביתה. אולם בעלה קבע כי הגופה היה תהיה בביתם, ואף קבר אותה 
במרפסת ביתם... אישה זו היתה אף היא מבוהלת מאד, ובקשה לדעת האם אין בחלומות על 
מתים ובית קברות משום סימן רע לה ולתינוקה? אף אותה הרגיע הרב באמרו, כי היא עתידה 
ללדת בן זכר, ובעלה ירצה לקרא לו בשמו של אחיו שנפטר, ואכן כך יקראו לו. אך אותו ילד 
יחיה בעזרת ה', חיים ארוכים, יהיה "קבור" בביתם במשך שנים ארוכות וטובות, והוא לא ימות 
בקיצור ימים ושנים כדודו... מעשה נוסף בענין פתרון חלומות לטובה: בן ישיבה רץ בבקרו של 
יום אל המשגיח, ואמר לו: "חלמתי חלום רע...", השיב לו המשגיח "חלום טוב חלמת". "לא ולא", 
"חלום טוב חלמת!  בו המשגיח,  נא תאמר כך" התרה  "אל  "חלום רע חלמתי".  התעקש הבחור, 
ויפה", השיב המשגיח בחיוך,  ספר לי מהו החלום?". השיב הבחור: "חלמתי כי הנני מת". "טוב 
"הלא אין התורה מתקימת אלא במי שממית עצמו באהלה של תורה, וחלומך מוכיח כי צפויה לך 
עליה גדולה בתורה...". לאחר זמן מה, שב הבחור אל המשגיח ואמר לו כשדמעות בעינוי "חלום 
רע חלמתי". נענה המשגיח ואמר: "חלום טוב חלמת! מהו החלום?". "חלמתי", השיב הבחור, "כי 
וכלם  "נו חלום טוב חלמת! הישיבה נשרפת באש התורה,  הגיב המשגיח:  הישיבה נשרפה...". 
לומדים היטב!"... ובמילים אלו הרגיע את נפשו הסוערת של הבחור. בספר "זכר לדוד" מסופר 
שפעם חלם רבי דוד'ל פרנקל זצ"ל חלום שהוא נמצא ביחד עם הסטיפלר זצ"ל בבית הכנסת 
"לדרמן", ומחזיק בידו ספר תורה. לפתע נשמט ספר התורה מידו ונפל לארץ, ר' דוד נבהל מאד 
ויקץ משנתו והנה חלום. כשכולו חרד ורועד מהר ר' דוד לביתו של הסטיפלר ומהר לבדוק שהכל 
כשורה, לאחר מכן רץ לבית הכנסת "לדרמן" ורק כאשר נוכח לדעת כי הכל תקין ועומד על מקומו 
שבה אליו רוחו. אולם מאותו יום ואילך שמר ר' דוד את צעדיו של הסטיפלר ממרחק, ובכל יום 
לאחר שסים הסטיפלר את תפלתו היה מלוה אותו ממרחק, משום שהסטיפלר לא הרשה ללוות 
אותו. באחד הימים כשצעד הסטיפלר מבית הכנסת  "לדרמן" לביתו, הוא נתקל ברגלו, מעד ונפל 
לארץ, או אז מהר ר' דוד אליו, והזדרז להרימו כשהוא מבין את משמעות החלום שחלם, אכן, ספר 
תורה נפל לנגד עיניו... העובדה שהחולם הולך אחר פתרונו, רמוזה בדברי שר המשקים לפרעה 
)מא, יג( "ויהי כאשר פתר לנו כן היה...", החלום התגשם כפתרון שנאמר לנו. במקרה שבו לא 

מצליחים למצוא פתרון טוב לחלום כלשהו עדיף לשתוק ולא לפתור אותו לרעה, חלילה!   
כאשר החרטומים מנסים לפתור לפרעה את חלומותיו, הם מתקשים לפתור לו אותם לטובה,  

)המשך בעמ‘ האחרון( 

ודיבקם, ועשה  א. המקבץ דבלה של תאנים 
גוף  כולם  שנעשו  עד  דבלה,  עיגול  ממנו 
אחד, הרי זה תולדות מעמר וחייב. לפיכך מי 
ואחת  הנה  אחת  בחצרו  פירות  לו  שנתפזרו 
הנה, הרי זה מקלט על יד על יד ואוכל, אבל 
לא יתן לתוך סל או קופה בדרך שהוא עושה 
ויבא  הקופה  בתוך  בידו  יכבשם  שמא  בחול, 
לידי עימור. )הרמב“ם פרק כא מהל‘ שבת הל‘ 
יא(. ואם נתפזרו הפירות בבית מותר לקבצם 
תאנים  והנוקב  קופה.  או  סל  לתוך  וליתנם 
והכניס בהן חבל עד שנתקבצו כגוף אחד, הרי 

זה תולדת מעמר וחייב. )הרמ“ם פ“ח ה“ו( 
קרקע,  גידולי  שהם  אלמוגים,  המקבץ  ב. 
ומכניס ביניהם חוט, חייב משום מעמר. ואם 
אין  נתפזרו,  כך  ואחר  במחרוזת,  כבר  היו 
אחר  עימור  שאין  מעמר,  משום   בקיבוצם 
עימור. ואם הם פנינים של זכוכית או עצם אין 
בהם איסור עימור. ומכל מקום אין להשחילן 
על גבי חוט בשבת, משום איסור מתקן מנא.  
ואגוזים  ג. מקום שנהגו לדוך בשבת תמרים 
במכתשת עד שנעשים כמין עיסה, כגוף אחד, 
על  כן  ועושים  ולתינוקות,  לזקנים  למאכל 
יד המכתשת לצד הדק  ידי שינוי שמהפכים 
שבה, כל שעושים לאכול לאלתר מותר, כדין 
הבורר אוכל מתוך פסולת שמותר כשעושה 
לאכול לאלתר.                                                                                                             
חזון עובדיה  
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פינה מחוררת, והשרו עליה הוד שמימי ואור קסום של מתן תורה. עוד שלושה 
חודשים היום הגדול. השולחן הישן והרעוע פינה את מקומו לשולחן רחב וחזק 
הדירה  סועדים.   20 מ-  למעלה  להכיל  בקלות  ויכול  צדדיו  משני  הנפתח  יותר, 
עברה צביעה יסודית ערב ראש השנה. מספר מתכונים סודיים הועברו לידי הגב' 
תיבול  בעשבי   - השאר  בין   – המתמחות  מפורסמות  שפיות  מכמה  רפאלה 
מפתיעים. בעלה ר' שאלתיאל שיחיה סימן ואותת לה, שמסכת קידושין הולכת 
ונכבשת ועל פי הצפי היא תסתיים על שולחן הסלון לאוזני אורחיו האהובים, 
אשר כמה מהם הכינו דרשות מתוקות כתופינים, ודברי ברכה מסוכרים היטב. 
יום  במוצאי  להם  ומתאדים  הולכים  ימי תשובה  ראש השנה מאחורינו, עשרת 
כיפור. הסוכה המתוקה במגרש החנייה, שופעת אמונה ואהבת השי"ת, ואוטוטו 
אחרי שמחת תורה יום הנישואין ה – 20 של אבא ואמא. הנה זה בא. היום הוא 
היא  בבוקר   6.00 בשעה  טוב.  מזל  מנוחס.   הזוג  לנישואי  העשרים  השנה  יום 
סיימה לרקום את מפת הגובלן ופרסה אותה על השולחן לעיני הילדים. הילדים 
שקמו כעבור שעה, לא הפסיקו מלהשמיע קריאות התפעלות, "אמא, מרגישים 
את מתן תורה, כאילו שאנחנו שם" אמר שמעיה בן השש טרם צאתו לתלמוד 
תורה. "אמא, את האישה הכי מוכשרת בעולם" פרגנה הבת הבכורה נעמי, "אין לי 
של  הכותרת  גולת  הן  הזו,  הרקמה  ידי  על  האיקסים   60.000 שכיבוש  ספק, 
האירוע, שיהיה לנו במזל טוב". הסירים הונחו על האש. העיסה הושארה לתפוח. 
היא קיפלה את המפה, לבינתיים. שעה 9.00 ר' שאלתיאל חזר מהתפילה, ממהר 
השולחן  על  הגובלן  מפת  את  פורסת  אני  שתיים  בשעה  היקר,  "בעלי  לכולל. 
לא  בקשה  של  לשון  בכל  מבקשת  אני  הגדול.  הארוע  לקראת  רישמי,  באופן 
להתקרב לשולחן הסלון. אם יגיעו אליך קליינטים להגהה או ייעוץ, או לתיקון 
שאלתיאל  תודה".  בסלון!!!  לא  לכך,  המיועד  בחדרך  רק  התורה,  ספרי  יריעות 
על  המפה  שתיים,  שעה  לדרכו.  ואץ  ליבו,  מעומק  שבח  מילות  כמה  השמיע 
יצאה  רפאלה  משהו.  לטעום  למטבח,  ופנה  הביתה  נכנס  שאלתיאל  השולחן. 
לסופר-מרקט לקניות אחרונות. צלצול בפעמון, הוא פותח. בפתח ניצב במלוא 
הדרו הישיש הצדיק רבי אבריימל'ה כהנוביץ, ובידו שתי יריעות. "ר' שאלתיאל 
המגיה אמר שיש בעיה עם שתי אותיות ב', צריך לתקן אותן... אנחנו כבר בסוף 
הספר". כהנוביץ התיישב בסלון והניחן על המפה. שאלתיאל חזר עם קנה בידו 
האחת וצנצנת דיו בידו השנייה. בקשתו של רעיתו להימנע מכך, פשוט נמוגה 
מזיכרונו. הוא הביט ביריעה... והחל לתקן, לפתע מבלי משים הוא דחף במרפקו 
את צנצנת הדיו, וזה נשפך לו כנהר שוצף על פני מפת הגובלן שהחלה להשחיר... 
כתם שחור ענק הולך ומתרחב קנה שביתה במרכז המפה, ועיני שאלתיאל חשכו. 
אבריימל'ה הישיש שחש בדרמה המתחוללת לעיניו אמר "אני מצטער", הותיר 
את היריעות ויצא בחופזה. שאלתיאל קפא על עומדו... ומעיניו דמעות זורמות 
כמעיין נובע. "אוי, אוי, כמה זה יצער אותה!!!". כעבור דקה נכנסה נעמי. "אבא 
המפה שחורה... אני לא מאמינה". שאלתיאל התעשת. "נעמי בתי יקירתי, אמא 
תחזור בעוד רבע שעה מקניות, אני חושש שהיא לא תעמוד בניסיון... שנה של 
עבודה במסירות נפש מושקעת כאן, הצער שלה ירקיע שחקים. קרתה תקלה... 
עשי לי טובה, אני יוצא מן הבית, בינתיים נכסה את הכתם בכמה מגבות ועיתונים, 
כדי שאמא לא תבחין. בינתיים שוחחי עימה איזו שיחה מוסרית קצרה על מידת 
הכעס... ספרי לה משהו שלמדת על תיקון המידות, ובקיצור תכיני אותה לקראת 
סופם של 60.000 האיקסים שמקומם – מה לעשות - בפח האשפה... לצערי. 
הביתה...  ואחזור  אלי  התקשרי  הטוב,  הצד  על  יעבור  והכל  תרגע  כשהיא 
בהצלחה". נעמי עשתה את המוטל עליה והחלה בשיחת מוסר אקראית. כעבור 
"נעמי את מעבירה לי עכשיו שיעור מוסר  שתיים שלוש דקות שאלה רפאלה 
נעמי  מדובר?".  במה  אותי..  להכעיס  שעלול  דבר  יש  כנראה  הכעס...  בנושא 
ונוקב בשולחן. היא  שתקה. נבוכה. מחפשת מילים. רפאלה תקעה מבט ארוך 
צעדה לעברו, הסיטה את העיתונים והמגבת וערכה היכרות ראשונית ומזעזעת 
עם כתם הדיו. ליבה החסיר פעימה. גופה רעד קלות... אך היא חתמה את פיה. 
אט אט החלה מקפלת את המפה שלא זכתה למלא את תפקידה.  היא תחבה 
ונבוכה  דמומה  בוכיה  נעמי  המדרגות.  גרם  לעבר  וצעדה  ניילון,  לשקית  אותה 
צעדה בעקבותיה. גב' רפאלה מנוחס הניחה את השקית בתוך פח האשפה, סגרה 
את המכסה, ופנתה בחזרה לחדר המדרגות. "אמא... אמא..." לחשה הבת "איך 
את מרגישה... אני נורא דואגת לך"."נעמי מתוקה", השיבה האם. "אני לא כועסת, 
את  יסיים  הזה  הגובלן  שפרויקט  החליט  הקב"ה  כועסת.  לא  אני  רגועה.  תהיי 
תפקידו עוד לפני שהתחיל. ובמילים אחרות, אחרי 60.000 איקסים, אני רושמת 
לעצמי וִי אחד, לא לכעוס!!! תקראי לאבא שיחזור הביתה ויתכונן לסיום המסכת".

                                                                                                                                              
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

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

סיפור השבוע
תראו, 20 שנות נישואין זה לא דבר שהולך ברגל. לאמיתו של דבר זה כן הולך 
ברגל, והולך אפילו עם שתי רגליים ועם נעליים ועגלות קנייה וכמה עגלות – 
תינוקות והר של טיטולים, וזה הולך גם עם משכנתא, כמה דירות שכורות ואחת 
קנויה. בקיצור, אם נעמיס על עצמנו את המשימה לתאר 20 שנות נישואין, של 
והמשימות  והסיפורים  יספוג,  והנייר  יכלה  הדיו  ממקומותינו,  ויקר  חביב  זוג 
וההפתעות לא יתמו.למה? כי כל ילד שנולד הוא ספר תולדות אדם מרתק. ואם 
ישנם בלי עין רעה תריסר שכאלה, - כן ירבה וכן יפרוץ-, אז הנה לכם תריסר 
כרכים עשויים היטב מן התפריט האידישאי המוצלח. "איך אופים בן תורה" או 
אביה  ורצון  בעלה  רצון  העושה  כשרה,  ישראל  בת  מבשלים  "איך  לחילופין 
לו  "והתקין  ברכות  בשבע  חז"ל  שניסחו  מה  הו,  הו,  הזוגיות?  ועל  שבשמים". 
ממנו בנין עדי עד", למדו בעלי המוסר, וגם הדרשנים ומעתיקי השמועה, שבניית 
משפחה הוא פרויקט בנייה שאין לו סוף. כל יום מוסיפים לבנה, אריח מייצבים 
מחליפים  לפעמים  קיר,  שעון  או  לילה,  מנורת  חשמלי,  שקע  תוקעים  גדר, 
מטבח, או מרהטים מחדש את הסלון. "עדי עד", כלומר ללא הפסקה, תמיד ישנן 
ניסיונות חדשים, ריגושים פתאומיים.. בקיצור התיפוף היומיומי של בית יהודי 
את  תשאלו  לעולם.  ניגמר  שאיננו  נגינה  כלי    - רב  קונצרט  הוא  השורה,  מן 
בפתיח  זה  סופר  מצא  תועלת  מה  המצקצקים,  יצקצקו  רבה...נו,  הסבתות 
ואחיותיי טמונה בתוכנית המיוחדת שהגתה  והתשובה אחיי  המשמים הלזה? 
הגב' רפאלה מנוֶחס ביום השנה ה 19- לנישואיה לאברך היקר תפארת אנשים, 
שיש  המבוקשים  מן  סת"ם  סופר  גם  שהוא  שיחיה,  מנוחס  שאלתיאל  הרב 
במחוזותינו. דא עקא ששאלתיאל רוב שעות היום לומד, ושעות ספורות בעיקר 
בלילה, כותב סת"ם. הנה כי כן התור ארוך, ואין הקולמוס משביע את הארי של 
המבקשים. חשוב לציין כי הגב' רפאלה אם לתריסר כ"י, היא מורה מצטיינת, 
ועקרת בית פדנטית ומסודרת לעילא. נדגיש כי כל תכניותיה ופעולותיה, כולל 
מבצעי האירוח השונים, מתוכננים היטב היטב עקב בצד אגודל, עד לתוצאה 
קבלו  תקלות.  אין  וכמעט  בתכניות,  שיבוש  אין  שתדעו,  אצלה,  המשובחת. 
המלצה. לא כדאי להכעיס אותה, מדוע? כי לפעמים היא גם כועסת, קורה. הנה 
ציטוט: "שאלתיאל, בשנה הבאה מיד אחרי חג הסוכות, נחגוג 20 שנות נישואין. 
אני מרגישה צורך עצום להודות להקב"ה על שני עשורים נפלאים, גדושים בחיי 
יצירה משובחים. זכינו לילדים יוצאים מן הכלל, הצלחנו לרכוש דירה אחרי 15 
שנות שכירות, שלום הבית שלנו ראוי לצל"ש, הפרנסה בסדר, בקיצור מאיפה 
משפע  והיפה,  הטוב  את  נגלה  המשותף,  חיינו  מסע  את  ונבחן  נסתכל  שלא 
מתנותיו של הריבונו של עולם. לאור הנ"ל דומני שאין לחלוק על כך, שחובה 
עלינו לקיים מסיבת הודיה, לכבוד אבינו שבשמים על כל הטוב שגמל עמנו, ויש 
הלכתית  בבעיה  טרוד  היה  שיחיה,  שאלתיאל  להיערך".הרב  שלמה  שנה  לנו 
סוגיות  עם  שלו,  הפנימי  התדר  את  לכוון  הצליח  כך  כל  ולא  הסת"ם,  בנושא 
המסיבה לרגל 20 שנות נישואין. למרות הכל הוא הצליח להבליח שאלה קטנה 
אוזניו,  אבל  אותה,  נצטט  ותכף  השיבה,  רפאלה  לעשות?"  בדעתך  מה  "אז 
נעבעך, כבר לא היו קשובות לתכנית הגרנדיוזית של רעייתו, שתתממש אי"ה 
בעוד שנה. קבלו עוד ציטוט "אז ככה, נקנה שולחן חדש לסלון, כזה שנפתח 
לשני הכיוונים ומסוגל להכיל 20-25 סועדים. נזמין את הסבים והסבתות משני 
הצדדים, את האחים האחיות והגיסות, אתה תסיים איזו מסכת שתרצה, ואני 
אכין להם תבשילים חדשים ומחודשים, בכלי חרסינה מפוארים ומעוטרים, ועל 
השולחן נפרוס מפה מרהיבה... הו, הו, מפת גובלן של 60,000 איקסים. רקמה 
יפהפייה מעשי ידי להתפאר... שולחן הוא כמו מזבח, ובמקום זהב נכסה אותו 
במפה המקסימה שארקום, שי הוקרה לקב"ה, שעשה עמנו הכל, בחן בחסד 
גיסים  שנפתח,  שולחן  המילים  את  ושם  פה  שמע  שאלתיאל  כן,  וברחמים". 
גיסות, סיום מסכת, ואפילו מפת גובלן... אבל כמי שהכיר את כישרונותיה של 
אשתו, ויכולתה להעמיד אירועים ברמה גבוהה, הוא הפנים שמשימתו היחידה 
כמוהו.  חכם  לתלמיד  לכיבוש  קל  הוא  כמובן,  הזה  והיעד  מסכת,  לסיים  היא 
שתבינו, מפת הגובלן של 60.000 האיקסים, הפכה תוך זמן קצר לנשמת אפו 
הכניסו  שרו,  רקדו,  תורה,  למדו  כן,  מנוחס.  משפחת  של  המיוחד  הבית  של 
אורחים ועשו חסדים, אבל לוח הזמנים הצפוף היה מוכר לכל בני המשפחה, 
נפש  ציור משובב  לבנות שסייעו לאמן, לסיים את המפה המרהיבה.  ובעיקר 
ומרגש החל לקרום עור וגידים, גוונים צבע ועומק. הר סיני כולו בוער באש, ענן 
בורקות  ועיניהם  וטף,  זקנים  אנשים  ישראל  בני  ולמרגלותיו  סביבו,  וערפל 
לנוכח שני לוחות הברית בראש ההר. ובאופק, על אותה מפת גובלן יפהפייה, 
עשרות  המפה  ובשולי  מצייצים,  שלא  ונשרים  ציפורים  גועים,  שלא  שוורים 
אולי מאות רבות של פרחים וצמחי נוי בצבעים מתחלפים, והכל ססגוני ומעורר 
לילה,  באישון  פנוי,  רגע  בכל  הרקמה.  של  הראשוני  בשלב  אפילו  השתאות, 
והרצפה,  הכלים  שטיפת  ההבדלה,  אחרי  שבת  במוצאי  הבוקר,  באשמורת 
רפאלה שם, עם הגובלן והמחט, והחוטים, רוקמת ביד אומן את מפת ההודיה על 
ועוד  איקסים  איקס,  אחרי  איקס  לתפארת.  משפחה  עם  נישואין  שנות   20
איקסים. החוטים הצבעוניים נכנסו ויצאו מן החורים, והלכו וכבשו אט אט כל 
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עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

להתאשפז.  צריך  היה  הוא  מוגדל,  מטחול  סבל  שלנו  סבא 
אחרי האוכל היה מתקפל מכאבים, היה ממש ביסורים. לפני 
ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לו  הזמנו  חולים,  לבית  שילך 
באתי לבקר אותו ופתאום אני רואה שהוא אוכל רגיל, שיש 
לו מצב רוח טוב, צוחק, בן פורת יוסף. מבחינתנו זה היה ממש 
ילך  זאת  הוא בכל  אין מה להשוות בכלל.  לו,  נס, הכל עבר 
לבדיקות, כדי לעקוב, אבל השינוי היה מדהים. עשינו לו את 
הפדיון בבקר, ועכשיו צהריים, אני מתקשרת להודות לבורא 

עולם ולשליחיו הנאמנים.    אין עוד מלבדו!
                                                                            ת.נ. בית שמש 

בחור בישיבה של הבן שלי, היה מורדם ומונשם, היה לו סיבוך 
בלב כתוצאה מהנגיף. היה לו מים בראות, אבד את ההכרה, 
והיה מחובר לאקמו, מכשיר  והגיע לקריסת מערכות ממש. 
שמחליף את פעולות הלב. כל הישיבה היתה על הרגלים, עשו 
משמרים של לימוד ותפילה לרפואתו. בנוסף החלטנו לעשות 
לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, וממש אחרי כמה ימים הגיעו 
הבשורות הטובות, הוא יצא מהתרדמת, חזר לנשום בכוחות 
עצמו, ואחרי כמה ימים ניתקו אותו מהמכשירים, וברוך השם 
לאיתנו  ויחזור  לזכותו,  יעמוד  הרבים  .שזכוי  לעצמו  חוזר 

הראשון. תודה לבורא עולם!
                                                                           בעילום שם 

לילדה שלי, היה משהו באף, שעל פי הרופאים היה צריך 
הכוונים  מכל  ‘ניתוח’,  אמר  אותה,  שבדק  רופא  כל  לנתח. 
לה  שיעשו  ינון”  ל”חסדי  התקשרתי  ניתוח.  על  דברו 
בשלום,  שיעבור  בניתוח  צורך  יהיה  שאם  נפש”,  “פדיון 
פלאים,  ופלא  ניתוח...  תצטרך  שלא  השם  שבעזרת  אבל 
לאחר הפדיון, הכל עבר לה לבד, בלי  שום ניתוח... אין עוד 

מלבדו... מחשבות רבות בלב איש, ועצת השם היא תקום! 
                                                                             בעילום שם

הנכד שלי השם ישמור אותו, היה במשך תקופה של שנתיים 
לא  כבר  ההורים  חולה,  בבית  ושבועיים  במעון  בערך, שבוע 
ידעו מה לעשות. כואב הלב לראות ילד ככה, וגם הפסד של 
ימי גן, עבודה.  אני בתור הסבתא שלו לא יכולתי לעמוד מנגד 
בלי לעשות כלום. אז עשיתי לו ”פדיון נפש” ב“חסדי ינון“ 
וברוך השם, הודו להשם כי טוב!  מאז הפדיון כבר כמעט שנה 
מרגיש טוב והכל נעלם כלא היה, וחזר לעצמו ולגן...בן פורת 

יוסף... רק להודות השם!
                                                                              ב.ר מהדרום 

קרוב משפחה סבל ארבעה חודשים כאבי ראש עזים. הוא 
הקיא במשך כמה ימים עד שהגיע למיון, שם עשו לו כל מני 
בדיקות ולבסוף עשו לו אם. אר. אי. בחור צעיר בן ארבעים, 
בדיקת  לו  לעשות  רצו  נפוצה.  לטרשת  חשש  שיש  אמרו 
“פדיון נפש”  מח עצם והוא לא הסכים. בבקר הזמנתי לו 
ב”חסדי ינון”, אחר הצהרים הודיעו לו ששללו את הטרשת 
לגמרי, ושחררו אותו הביתה. באותו יום ממש. הודו לה’ כי 

טוב, כי לעולם חסדו. מודים לה’ ולשליחיו הטובים. 
                                                                                בעילום שם
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החיזוק השבועי  מוסיף והולך

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...

 // מתוך מדור “מטעמים לשולחן” \\

במסכת שבת )כא':( נחלקו בית הלל ובית שמאי כיצד סדר הדלקת נרות חנוכה. בית הלל סוברים שצריך להיות בכל יום מוסיף והולך - 
בכל יום להוסיף נר אחד עד שביום השמיני יהיו שמונה נרות דולקים. ואילו בית שמאי סוברים שצריך להיות פוחת והולך - ביום הראשון 
מדליקים שמונה נרות וכך כל יום מורידים נר עד שביום השמיני ידלוק רק נר אחד. באחת השנים, בעת שחל חג החנוכה בפרשת "ויגש" 
אמר הרב מרדכי מקאזמיר זצ"ל פירוש נפלא על הפסוק: "ֲאדֹנִי ָשַׁאל ֶאת עֲבָָדיו לֵאמֹר ֲהיֵׁש לָכֶם ָאב אֹו ָאח: וַנֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹנִי יֶׁש לָנוּ ָאב 
זֵָקן וְיֶלֶד זְֻקנִים ָקָטן וְָאִחיו ֵמת וַיִּוֵָּתר הוּא לְבַּדֹו לְִאּמֹו וְָאבִיו ֲאהֵבֹו" )בראשית מד', יט', כ'( וזה רומז הכתוב: "אדני שאל את עבדיו" - הקב"ה 
שואל אותנו "היש לכם אב או אח?" כלומר - כמו מי אתם סוברים - האם כמו בית הלל - מוסיפים נר בכל יום, או כבית שמאי - פוחתים נר 
בכל יום? האם יש לכם "אב" - מא' עד ב', שבכל יום מוסיפים נר. או "אח" - שביום הראשון מדליקים ח' נרות ופוחתים עד א' - עד נר אחד? 
"ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן" - אנו פוסקים כמו "אב זקן" - כמו הלל הזקן שצריכים להדליק "אב" - מוסיף והולך - מוסיפים בכל יום נר 
אחד...מוסיף והולך הוא רמז בשבילנו -  אל לנו להישאר במקום, אלא עלינו תמיד להיות במצב של התקדמות, תמיד לשאוף קדימה, ולא 
להסתפק במה שכבר נעשה, הן בדברי חול הן בקודש, להוסיף תמיד. לעיתים נדמה לנו שהגענו אל המנוחה והנחלה, שעשינו די והותר, 
אולם אל לנו להתרגל למקום בו אנו נמצאים, אלא עלינו להמשיך ולהתקדם. המקום בו אתה נמצא הוא מצוין, אולם תמיד תשאף ליותר, 
תעשה עוד חסד, עוד מצווה, תקבל עוד קבלה טובה, תהיה תמיד במצב של "מוסיף והולך" - תמשיך להתקדם אל המקום הגבוה ביותר אליו 

תוכל להגיע. גם אם כבשת הר גבוה, תזכור תמיד שיש עוד הר שלא הגעת אליו... 
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לשמירה, ברכה והצלחה

זאת  לפתור  מעדיפים  הם  לשתוק,  במקום  אך  לשולחן:  מטעמים  המשך 
לרעה ומודיעים לפרעה כי עתידות למות לו שבע בנות. טפשותם מאכזבת 
את פרעה, אם אלו חכמיו וידידיו הוא לא צריך אויבים!... דומים הם לאותו 
"ידידו" של האדם, במשל שאותו מספר ה"בן איש חי": ציד יצא ליער,  דב, 
ואומר:  פיו  את  הדב  פותח  והנה  אותו,  לצוד  מתכונן  עודו  בדב,  פגש  והנה 
בדעתו  האדם  חכך  חברים...".  ונהיה  הבה  אותי?  צד  הנך  מה  מפני  "אדם, 
לציד  יצאו  אחת,  במערה  השנים  גרו  הלבבית.  ההזמנה  את  לקבל  והחליט 
יחדיו, והתחלקו בזמני השנה שלהם: כשהדב ישן שמר הציד, וכשהאדם ישן 
שמר עליו הדב.  ההסדר היה נפלא ומצא חן בעיני שני הצדדים. והנה, באחד 
הימים, שכב האיש לישון, והדב נעמד על המשמר. בעודו עומד ושומר נכנס 
אל המערה זבוב, התעופף בה קלות, ואחר נעמד על מצחו של האדם הישן. 
פנה הדב לזבוב ואמר לו: "זהו ידידי הטוב ביותר, אל נא תפריע את שנתו!" 
הוא הניף בכפו הגדולה וגרש את הזבוב, אך הזבוב הסתובב פעם ופעמים 
וחזר לעמוד על מצחו של הישן. אמר הדב: "שים לב, אני מזהיר אותך אזהרה 
אחרונה עוף!" אך לא נראה היה שהזבוב מתרשם מן האזהרה הנמרצת. או אז 
הרים הדב אבן והשליך אותה בכח אל הזבוב, אשר ישב על מצחו של האדם. 
הזבוב נהרג במקום, ועמו גם נפח האדם את נשמתו... עם ידידים כאלו אומר 
הגם  לב,  חכם  אויב  טוב  נאמר:  כך  על  אויבים?!...  צריך  מי  חי"  איש  ה"בן 
שהוא נער, מאוהב גדול והוא כסיל ובער. משום כך מעדיף פרעה למנות את 
יוסף, אשר הצליח בחכמתו לפתור לטובה אפילו את החלום הנראה כחלום 
רע לחלום טוב, כשהוא מסביר שעל אף קיומן של שבע שנות רעב, יצליחו 
המצרים לאגר תבואה מראש, אשר תאפשר להם לצבור בשנות הרעב עושר 

אגדי. איש חכם כזה, אכן, לא נמצא בכל ארץ מצרים!
מתוק האור


