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מטעמים לשולחן
ואת המטה הזה תקח...אשר תעשה בו את האתת )ד, יז(

”באהלי צדיקים“  ולך בספרו  הרב  לא לשוא נעשו האותות באמצעות המטה, כותב 
בשם הרבי ר‘ שמואל אבא מזיכלין, אלא בא הדבר ללמדנו מוסר השכל עצום בעניני 
למקל  הזקוק  מיהו  ההליכה,  כמקל  הם  מופתים  השמים:  מן  הנעשים  גלויים  נסים 
הליכה? אדם בריא אינו זקוק למקל ואלו אדם חולה אינו יכול להעזר כבר במקל, המקל 
נועד, אפוא, לאדם שאינו בריא לגמרי וגם אינו חולה לגמרי, ורק הוא יכול להתמך בו. 
כיוצא בכך המופתים - אדם שבריא ברוחניות שלו ואמונתו באלקיו שלמה אינו זקוק 
למופתים, לעומת זאת אדם חולה ברוחניות, דהינו: אפיקורס מושלם אינו יכול להעזר 
ונד, אינו לגמרי צדיק, וגם אינו לגמרי חולה זקוק למופתים,  במופתים, רק אדם הנע 
אשר מאירים את עיניו ומזכירים לו שוב ושוב כי העולם מתנהל בהשגחה מופלאה, 
הרב  ספר  לכך  בהקשר  הטבע.  מהלכי  כל  את  לשנות  העולם  בורא  יכול  אחד  וברגע 
ולך, שבאחד הימים הגיע לפני ה“דברי חיים“ מצאנז אברך אחד, שספר כי הוא אסף 
אל תוך ביתו חולה בדלקת ראות במצב מסכן אשר הרופאים טוענים כי כמעט ואין לו 
והנה, הגיע ערב פסח ואשתו מבקשת מאד לצבוע את  בו בביתו.  והוא מטפל  ראות, 
קירות הבית. היא לוחצת עליו מאד בענין זה, והוא חושש מאד שהצביעה והאבק יזיקו 
לחולה מה יעשה, אפוא? אמר לו ה“דברי חיים“: ”המתן מספר ימים עד שיבריא ואז 
תצבע את ביתך“. ספר אותו אברך לרופא המטפל בחולה אודות הבטחתו של ה“דברי 
איך אפשר  לגמרי  רקובות  ראותיו  כל:  ובטל אותם מכל  בדברים  זלזל  חיים“. הרופא 
קם  ספורים,  ימים  כעבור  פלא,  בארח  אך,  והבלים!  שטיות  ימים?  כמה  תוך  שיבריא 
החולה האנוש מן המיטה ושב לביתו בריא ושלם. כשראה זאת הרופא הגיב: ”כנראה 
טעיתי בדיאגנוזה...“ ”ומדוע לא תאמר את האמת?“ טען כנגדו האברך ”מפני מה אינך 
מודה בנס שחוללה ברכתו של ה‘דברי חיים‘ מצאנז?“ ”אם כך“ התוכח הרופא ”למה 
אינו גוזר על כל קטועי הרגלים שרגליהם יצמחו להם?“ ”אומר לך“ השיב לו האברך 
עושה  הרבי  בדיאגנוזה...  לומר שטעית  תוכל  לא  כך,  יעשה  ”משום שאם  וביה  מניה 
דוקא כאלו מופתים, שעל אף שנוי הטבע שבהם, עדין יכולים בני האדם לפרש אותם 
כטעות בדיאגנוזה...“ כיוצא בכך ארע ליהודי שלקה במורסה גדולה בתוך אפו, שהלכה 
וגדלה. הלך היהודי לרופאים כדי שיפוצצו את המורסה, אולם הם טענו כי אם יעשו 
כן, תחדר המוגלה למח ותהרג אותו, ויעצו לו ללכת למומחה המתגורר בוינה ולהראות 
לו את אפו. נסע היהודי לוינה, אולם גם המומחה שם לא העז לגעת במורסה. ”היא 
גדולה מדי!“ זו סכנה של ממש לפוצץ אותה“ אמר ”לך אל המומחה העולמי לענין זה 
המתגורר בשבדיה“. נסע מיודענו לשבדיה, המומחה מציץ רגע אחד וקובע ”אינני יכול 
לגעת בך, ולא זו בלבד, אלא זאת אמר לך, בכל מקרה עתידה מורסה זו להתפוצץ ביום 
מן הימים, וכל המוגלה תחדר למח שלך... שוב לביתך, הכן צואה והתכונן למות הבלתי 
נמנע...“ שבור ורצוץ שב היהודי לביתו, ובדרך ספר למכר את הצפוי לו. ”ומדוע לא תלך 
לך אליו מה כבר תוכל  גדול, ה“שר שלום“...  רבי  יושב  ”בבעלז  לבעלז?“ תהה המכר 
להפסיד?...“ קבל היהודי את ההצעה ונסע לבעלז. כששמע הרבי על מצוקתו הגדולה 
אמר לו: ”סע ללמברג, לדוקטור הנמצא שם“. התפלא היהודי הוא כבר היה אצל טובי 
המומחים, ומדוע עליו ללכת לרופא עלום שם? בכל זאת, חזקה עליו מצותו של הרבי, 
”מה  התורה.  מדרך  מאד  רחוק  מתבולל,  יהודי  היה  בלמברג  הרופא  לשם.  נסע  והוא 
הבעיה שלך?“ קבל את פני החולה. ”מורסה באף“, השיב היהודי, ולא ספר לו מי שלח 
אותו לכאן. הושיב אותו הרופא על כסא, פתח את אפו כדי לראות במה מדובר, ובאותו 
רגע התעטש החולה, והרופא התמלא כלו במוגלה ובדם. ”זה הרבי מבעלז ששלח אותך 
אלי?“ שאל - קבע הרופא ”בכל פעם הוא שולח לי את אותם דברים!..“. ”הבט וראה“, 
הגיב היהודי, ”שולחים לך מקרים זה אחר זה, נס ועוד נס, כדי שבעיניך תראה את יד 
ה‘, ואלו אתה נשאר באותו מקום בו היית קודם!... איך יכול אתה להיות עור כל כך?...“
                                                                                                                   ומתוק האור

אדם  בני  מקצת  ויש  הואיל  ורמונים  תותים  א. 
שסוחטים אותם למשקים, אסרו חכמים לסוחטם 
בכל מקום, גזירה שמא יבא לסחוט זיתים וענבים. 
)הרמב“ם שבת פרק ח הל‘ ופרק כא הל‘ יב, וטוש“ע 
ואשכוליות  לתפוזים  הדין  והוא  ס“א(.  שכ  סי‘ 
ושאר מיני הדר, שיש בני אדם שדרכם לסחוטם, 
עץ  לתפוחי  הדין  והוא  ורמונים.  כתותים  דינם 
מותר  פירות  מיני  ושאר  חבושים  אך  ואגסים. 
שעומדים  מפני  בשבת,  אותם  לסחוט  לכתחלה 
מיץ  על  משקה  שם  ואין  למשקים,  ולא  לאכילה, 
היוצא מהם, ונחשב כמפריד אוכל מאוכל. ואפילו 
דעתו  בטלה  למשקים  עליהם  חשב  הסוחטם  אם 

אצל כל אדם. 
לעשות  למשקה,  אף  לימונים  לסחוט  מותר  ב. 

לימונאדה. 
ג. מותר לסחוט אשכול ענבים בשבת לתוך קדרה 
שיש בה תבשיל, או לתוך קערה וצלחת שיש בהם 
מאכלים, שמשקה הבא לתוך האוכל דינו כאוכל, 
והרי הוא כמפריד אוכל מאוכל, שאין בזה משום 
מפרק. וכל שכן שמותר לסחוט שאר פירות כגון 
תפוחי זהב ואשכולית לתוך אוכל, מהטעם הנ“ל. 
הקערה  שבתוך  כשהמאכל  אמורים,  דברים  במה 
מרובה והמשקה הנסחט עליו מתערב ורובו נבלע 
בתוכו ומתקנו ולכן נחשב כאוכל. אבל אם המאכל 
מפני  עליו  צף  הנסחט  והמשקה  מועט  דבר  הוא 
ריבויו של המשקה, הרי הוא מפרק, ואין בזה היתר 
כלל. ולכן מה שיש נוהגים לתת שתים או שלוש  
כפיות סוכר בכוס, וסוחטים על זה תפוחי זהב חצי 
כוס או יותר, באופן שהמשקה צף על הסוכר, יש 

למחות בידם, שאיסור גמור הוא משום מפרק.
                                                       

                                                              חזון עובדיה                                                                                        
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משפחתי, ואשמור על צלילות דעתי. חפרתי שלושה קברים וברגליים 
כושלות הוצאתי אותן לדרכן האחרונה. אמרתי קדיש כמעט בלי קול. 
כשכולם התפזרו הרכנתי ראשי על גדר האבן של בית העלמין ומיררתי 
בבכי. אני איש צעיר, מזועזע... אלמן ואב שכול. השבר הנפשי שלי היה 
גדול מנשוא... הרגשתי שרגליי נושאות אותי, מעיר לעיר, מכפר לכפר, 
יהודי נודד. אבל לנגד עיניי ריחפה כל הזמן דמותו של רבי ומורי, שנפטר 
הסופה  מוט'ל,  ר'  מוט'ל,  "ר'  לי  אומר  הוא  ובחלומי  יחסית,  צעיר  בגיל 
הנוראה, השחפת והשכול הם לא הדבר הנורא. הסופה האמיתית היא 
ההשכלה והציונות שכילו כמעט כל חלקה טובה... מי יציל אותנו ממנה? 
מי יציל אותי ממנה?". אני משרך את דרכי ומנסה לחשוב, מה כאב לו 
לרבי ומורי. מה לו ולהשכלה הארורה? ואז לפתע האירו לי משמים מה 
כוונתו. יש יהודים רבים באירופה שבניהם עזבו את הישיבות הקדושות, 
לימודי  העדיפו  הם  אירופה.  של  וההפקרות  החולין  חיי  אל  ונשאבו 
אקדמיה על פני לימוד תורה. הם העדיפו חיים חופשיים על פני קיום 
מצוות כמו שבת ותפילין. יהודים אומללים, זקנים ושבורי לב, שבניהם 
קיבוצים  להקים  ישראל  לארץ  ועלו  אירופה,  בארצות  שם  אותם  עזבו 
את  יעלה  מי  קדיש?  עליהם  יאמר  יהדות...ומי  של  זיק  ללא  ומושבים 
נשמתם בעולמות העליונים. ואז אברשה יקירי, התחלתי במסע החיים 
המיוחד שלי. החלטתי לעבור מבית כנסת לבית כנסת מקהילה לקהילה, 
מבית עלמין אחד למשנהו, שואל ומתעניין, מי הלך לעולמו ואין לו בן 
שיאמר עליו קדיש? צעדתי עם ספר תהלים בין שורות הקברים בווילנא, 
בקרקוב, בוורשה, בברלין, איפה לא? מקושש ודולה את שמותיהם של 
ישובו  שהבנים  תקוותם  ואשר  עולמם,  עליהם  שחרב  ואימהות  אבות 
הביתה – לא התגשמה מעולם. הרגשתי שזו צוואתו של רבי ומורי, לדאוג 
לאותם יהודים שבורים... שהסופה המשכילית, גדעה את דור ההמשך. 
אחר כך עלו הנאצים לשלטון וחרבו של מלאך המוות נשלפה. החלטתי 
בריטית,  באנייה  חוקי  לא  כמתגנב  ישראל,  לארץ  וכשהגעתי  להימלט. 
נתפשתי והם היכו בי, עד אובדן ההכרה. והנה ד"ר זהבי מקבל את פניי 
במאור פנים בחדר המיון בבית החולים. נדמה היה לי שנפגשנו אי-פעם. 
ואז הצוואה של רבי ומורי לפתע התבררה לי לחלוטין. ד"ר אברשה זהבי, 
אתה הנך בנו יחידו של רבי ומורי רבי יידל גולדשטיין זכר צדיק לברכה. 
גם אתה אברשה כנער, נשאבת מן הישיבה כמו רבים וטובים, להשכלה, 
לציונות, ואביך נפטר מצער, צעיר ומר לב. "מי יציל אותי מן ההשכלה?" 
שאל אותי אביך בחלום, "מי יושיעני מייסוריי?". חששתי לדבר איתך על 
הנושא הרגיש הזה ולכן נעלמתי מחייך, אך החלטתי לקרב את  ארנון, 
בנך הבכור. ארנון גדל הרחק מן היהדות, ולכן במצוות רבי ומורי עשיתי 
יידל. מבלי שידעת,  ר'  יכולתי כדי לכבוש את ליבו של הנכד של  ככל 
ארנון עשה בר-מצווה ועלה לתורה... מבלי שהבנת, ארנון החליט לפתע 
ללמוד בישיבה הקטנה כאן בחיפה. ניסית למנעו, אבל הוא חינני וחביב 
לחש באוזניך "אבא, הרי היית פעם בן ישיבה, אנא תן לי לטעום מעט 
תורה", וכיום הוא בן תורה צעיר ומצליח. אתה יודע ד"ר אברשה, הגבאים 
באירופה כינו אותי בתואר "המקושש". אין לי ספק, שהנשמה של ארנון 
בנך היא פסגת הצלחותיי במקצוע זה. אתה בנו של רבי ומורי ואף אני 
בנו תלמידו, ולכן כאח אל אח, בקשה צנועה לי אליך... אנא אמור קדיש 
על נשמתי המסכנה בשנה הקרובה, כהכרת הטוב קטנה, על כך שכמעט 
את כל חיי הקדשתי למלא את צוואתו של אביך. אוהבך מוקירך, מוט'ל". 
החיפאית  הישיבה  בני  עשרות  לנוכח  דמעות  מחה  זהבי  אברשה  ד"ר 
המעגל  של  סגירתו  את  וחוו  המקושש,  את  ללוות  שבאו  הקדושה, 
ארנון  ויתקדש.  יתגדל  קדיש.  אמר  גולדשטיין  זהבי  אברהם  המופלא. 
וחבריו ענו "אמן יהא שמיה רבה...". לפנות ערב נכנס ד"ר זהבי למרתף 
הטחוב של מוט'ל. מתחת למיטה הרעועה הסתתרו שלושה ארגזי עץ. 
הוא פתח את המכסים. שכבו להם שם עשרות-עשרות פנקסים, ובהם 
קטן,  מקושש  של  לחסדו  שזכו  טובים,  יהודים  של  שמותיהם  כתובים 

ואיש גדול.
                                                        באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו                

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

סיפור השבוע
כל  מילה,  כל  בצימאון  שותה  שהילד  היה  ניכר  שבוע:  מלפני  המשך 
מילה, ומדביק עצמו אל המסע היהודי."ארנון, עכשיו אחרי שהיכרנו, 
בר- חוגג  אתה  חודשים  מספר  בעוד  הזה.  המפגש  את  בסוד  נשמור 

מאד  תפילין...  וזוג  טלית  לך  קניתי  ומוצלחת,  טובה  בשעה  מצווה 
ישמח אותי שתבוא אליי לביקור פעם או פעמיים בשבוע, אלמדך את 
תעלה  משפטים  פרשת  ובשבת  המפטיר,  קריאת  ואת  המקרא  טעמי 
לתורה בבית הכנסת 'שערי ישורון' שבמורד הרחוב". "אני מאד מודה 
ידעתי,  שלא  דברים  המון  עם  השעה  את  לי  הנעמת  מרדכי.  אדון  לך 
אני לא מבטיח לך שאגיע שוב... אתה מבין שאני לא דתי... אם אבא 
מוט'ל  הילד.  סיכם  יכעסו",  שהם  חושש  אני  ישמעו...  שלי  ואימא 
הוציא מאחת המגירות חפיסת שוקולד מריר והגיש לאורחו. "בכל פעם 
תאכל רק קובייה אחת, ותזכור שמוט'ל מחכה לך כאן במרתף... ואם 
לא אהיה כאן, תשאיר לי פתק שביקרת. לפעמים אני יוצא למשימות 
הדוושות  על  ולחץ  אופניו  על  עלה  ארנון  פירש.  ולא  חשובות", סתם 
במלוא העוצמה על מנת לכבוש את העלייה הקשה הפונה לעבר ביתו. 
השנה 1946, תש"ו. שעת בוקר. ד"ר אברשה זהבי היה מוטרד. כן, יש 
עומס במחלקה, נכנסו כמה פצועי תאונת דרכים, עליו להתכונן לניתוח 
מורכב של ילד שנפל מקומה שנייה, אבל טרדות מן הסוג הזה היו לחם 
צפרוני  גב'  המחלקה  מזכירת  נפשו.  משלות  אותו  הוציאו  ולא  חוקו, 
הודיעה לו לפני מספר דקות, שאנשי החברא קדישא מחפשים אותו 
ידיד שלך או  "דומני שיש איזה  דחוף."מה הם רוצים?" שאל הרופא. 
קרוב משפחה שנפטר, הם רוצים שתזהה אותו. הם אמרו עוד משהו 
"ידיד  ירדתי לסוף העניין", עדכנה המזכירה.  בעניין צוואה... אבל לא 
שחולה...  קרוב  מישהו  על  לי  ידוע  לא  משפחה?  קרוב  נפטר?  שלי 
בדרך כלל אני מתעדכן על מקרים מן הסוג הזה דרך בני המשפחה, או 
בית החולים", השתאה זהבי. אחרי שעתיים של עבודה קדחתנית כולל 
הניתוח, הזמין הדוקטור מונית ונסע לבית העלמין. "ברוך השם שהגעת", 
שמח לקראתו הרב נחמן נחצ'ה אברהמי יו"ר הח"ק. "אנא היכנס עמי... 
יש פה נפטר שהשאיר צוואה אותה הוא מפנה אליך. אתה מתבקש 
פני  מעל  הסדין...  את  הרים  אברהמי  הרב  ייקבר".  בטרם  לזהותו 
הנפטר. "מזהה?" שאל הרב. "הפנים מוכרות לי... נפגשנו פעם, קשה 
לי להיזכר מתי והיכן?". "שמו מרדכי הולדר", ציין הרב אברהמי. ליבו 
של הרופא החסיר פעימה, "כן, נזכרתי הוא היה פציינט שלי לפני 11 
שנים לערך. הוא הגיע חבול לחדר המיון, עשיתי לו ניתוח. מאוחר יותר 
ידי אחד השומרים  על  נתגלה  בריטית,  לאנייה  לי שהוא הסתנן  נודע 
שחבט בו. אבל אנחנו לא קרובי משפחה... לכן אני משתומם על איזו 
צוואה אתם מדברים". הרב אברהמי הכניס את הרופא למשרדו, שלף 
ומעטפה.  המנוח  של  המרתף  דירת  מפתח  את  שולחנו  מגירת  מתוך 
על המעטפה היה רשום באותיות גדולות "עבור דוקטור אברשה זהבי, 
המעטפה  של  השני  מצידה  הולדר".  מוט'ל  מאת  צוואה  אורתופד, 
ולקרוא  "אני מבקש ממך להספיד אותי,  יותר,  נכתב באותיות קטנות 
את הכתוב כאן, בהספד...". הרופא נבוך, להספיד! "הלווייתו תתקיים 
בשעה ארבע אחה"צ, תנסו להשיג מניין. מדובר ביהודי שומר מצוות". 
עליו  נפל  וכיצד  מאין  להבין  שניסה  מהרופא,  אברהמי  הרב  ביקש 
המנוח, אשר מבקש ממנו להספידו. הוא התיישב על ספסל ליד שער 
ר' אברשה  האהוב  "ידידי  המעטפה. המכתב.  ופתח את  העלמין,  בית 
יודע מתי אפטר מן העולם.  ואינני  זהבי היקר. המחלה מכבידה עליי 
שיסכמו  אלו,  מילים  לך  לכתוב  כוחותיי  לי  עומדים  עדיין  להיום  נכון 
את מסכת חיי המשונה, הקשה, המלאה בנדודים, רדיפות והרבה שכול 
וגעגועים. תתפלא אברשה, אבל חיי וחייך קשורים והדוקים זה עם זה, 
לעולם  איאסף  בטרם  ולכן  בדעתך.  מעלה  שאתה  למה  מעבר  הרבה 
שכולו טוב, החלטתי להעביר אליך את הצוואה שלי ולהעניק לך מעט 
מן המעט שיש לי. אין לי נכסים, ולא רכוש, ולא כסף. יש לי במרתף 
שלושה ארגזי עץ אותם אני מעניק לך, רק לך. בהמשך אסביר לך מה 
טמון בתוכם ולמה. אברשה הרופא הטוב, אינני יכול לשכוח את החסד 
ושותת דם  העצום שעשית עמדי לפני מספר שנים, כשהגעתי חבול 
להשיג  ודאגת  אותי  עודדת  אותי,  החיית  אותי,  ניתחת  החולים.  לבית 
לי אישור שהייה בארץ ישראל, למרות שהדבר היה כרוך בסיכון לא 
כיצד התגלגלתי  עצמי,  על  על קצה המזלג  לך  ועכשיו אספר  פשוט. 
עשרות  לפני  הביתה  הטובות....חזרתי  לידיך  אליך,  ודווקא  לחיפה, 
שנים, אל הצריף הקטן. אל אשתי ושתי בנותיי הקטנות, שהמתינו לי 
שם. קבלת הפנים היתה נוראה. השלג התמים שהחל נמס לו אל מול 
שמש חורפית, לא רמז על המתחולל בתוך הצריף. המחזה היה קשה 
מנשוא. שלושתן השיבו נשמתן לבורא... מחלת השחפת. הרופא שלא 
הגיע, הסערה, ומעל לכל רצונו של אבינו מלכנו שאתמודד מול אובדן 
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וכבר   9 בת  אותה,  ישמור  השם  שלי,  הבת 
שלחו  וריכוז.  קשב  בעיות  עם  אותה  אבחנו 
נגשנו  שבכלל  ולפני  לנאורולוגית,  אותנו 
אחר, החלטתי  טיפול  של  סוג  כל  ולפני  אליה 
לעשות לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. וברוך 
ראינו  ימים  כמה  אחר  השם,  בחסדי  השם, 
מעצמו.                                                                                                                                והסתדר  לטובה  השתנה  הכל  שיפור, 
אין מילים להודות להשם...                                                      
                                                       בעילום שם

הנכדה שלי לא הרגישה טוב והיו לה תסמינים 
הלכה  שהיא  לפני  מאד.  ונלחצנו  הוירוס  של 
דחוף  נפש“  ”פדיון  לה  בדיקה עשינו  לעשות 
הייתה  התוצאה  השם  וברוך  ינון“  ב“חסדי 

שלילית , רק להודות לבורא עולם!
                                                            ע.א מהדרום

בעצב.  לה  ופגעו  בצואר  ניתוח  עשתה  אחותי 
לה שיש  בנוסף אמרו  בכלל.  לא פשוט  סיפור 
לה ציסטה בלחי, אבל לא יכולים להוציא אותה. 
העצב  את  לסדר  כדי  לניתוח  תור  לה  קבעו 
שנפגע בפנים. לפני הניתוח השני, לא לקחתי 
לה  לעשות  ינון”  ל”חסדי  והתקשרתי  סיכון 
“פדיון נפש” שבעזרת ה‘ יהיה סיעתא דשמיא 
היתה  ההפתעה  ובקלות.  בשלום  יעבור  והכל 
לה  להוציא  שכאשר פתחו את האזור, הצליחו 
שאי  לה  אמרו  זה  שלפני  בלחי  הציסטה  את 
וברוך  אותה,  לה  ניקו  אותה.  להוציא  אפשר 
הכל  לעצמה.  וחזרה  מהר  התרפאה  היא  השם 
בזכות הפדיון, ישתבח שמו לעד! שתמשיך כך 

בע”ה...
                                                                                                                                                  ר.מ 

שהרגל  הרגשתי  ולאחרונה  מסכרת,  סובל  אני 
חס  מסוכן,  מאד  להיות  יכול  וזה  משותקת, 
”פדיון נפש“  וחלילה. לפני הכל עשיתי עבורי 
הסתדר,  הכל  השם,  ברוך  ומאז,  ינון“  ב“חסדי 
והרגל חזרה לתפקד כמו קודם. הכל עבר ברוך 

השם.
                                                            בעילום שם

גיסתי עמדה ללדת, רק שהעובר היה במצג עכוז, 
ניסו בכל מני דרכים שיתהפך ללא הצלחה,

ולא  קיסרי,  ניתוח  לעבור  שתצטרך  אמרו  אז 
ידעו מתי זה יהיה. בינתים התקשרתי ובקשתי 
דחוף,  ינון"  ב"חסדי  נפש"  "פדיון  לה  שיעשו 
ואכן בסיעתא דשמיא, עשו  הניתוח.  לפני  עוד 
לה מיד. אחרי עשרים דקות ניתחו אותה...והכל 
שלום... ולתינוק  לאם  וגם  ב"ה,  בהצלחה  עבר 
ולהודות  טובות  בשורות  לבשר  מיד  התקשרתי 

להשם...
                                                        בעילום שם



החיזוק השבועי  מעלת שיר השירים

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” \\

יהודי בעל מלאכה לא זכה להרבות בלימוד התורה, יחד עם זאת עשה לו מנהג - בכל יום שישי אחר הצהריים, הלך למקווה טהרה, לבש בגדי 
שבת, ישב בביתו וקרא במשך שעתיים את מגילת שיר השירים מילה במילה בשמחה רבה  ובניגון. השנים חלפו והיהודי נלקח לבית עולמו, 
בית הדין העליון דנו אותו לפי מעשיו לרדת לגיהנום. הוא נמסר בידי השמש שהובילו אל הממונה. כשנמסר בידי הממונה, נשמע קול רעש 
של מזמורי שיר השירים בניגון נפלא, קול המנגינה היה ערב ומשך תשומת לב, עד שנשתתקו תנועת הגלגלים, והאש של גיהנום פסקה. 
הממונה שאף הוא נמשך אחרי הקול עמד וחיכה עד שיפסק קול שיר השירים. אולם מרגע לרגע הקול התחזק. בראות הממונה של גיהנום 
שאש הגיהנום פסקה, כעס וקרא לשמש שיקח את האיש בחזרה "כל זמן שהאיש עומד כאן מנגינת שיר השירים אינה פוסקת" רטן. השמש 
החזיר את האיש לבית הדין העליון, שפסקו כדברי הממונה, ושלחו את האיש למקום עליון. הנפטר בא בליל שבת לרב העיר בחלום וסיפר 
לו את כל הקורות אותו כדי שיפרסם את מעלת שיר השירים. מעלת קריאת שיר השירים גדולה ביותר עד שאמר עליה רבי עקיבא: "אין כל 
העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קדש קדשים!" )מסכת ידיים ג', ה'( והוסיף רבי 
נחמן מברסלב: "כל הרפואות שבעולם מרומזים וכלולים בשיר השירים, והוא מועיל לכל מי שזקוק לרפואה או לאיזו ישועה שהוא יכול 
להיפקד בברכת ישועה ורחמים על ידי אמירת שיר השירים". מהיכן הכוח של אמירת שיר השירים? הרי אלו "בסך הכל" מילים... בורא 
עולם ברא את העולם במילים, הסתכל בתורה וברא את הטבע. הטבע עצמו מונהג באמצעות מילים, מילים יכולות לשנות את הטבע...לא 
רק באמירת שיר השירים ניתן לחולל ניסים, אף בתפילה, בקריאת התורה ולימודה ובמילה מעודדת לחבר אתה יכול לקרוע שערי שמים. 
 כוחו של הפה עצום, בכוחה של מילה אתה יכול לשנות את הטבע, בכוחו של לימוד תוכל להביא לך ולעולם גאולה פרטית וכללית...
                                                                                                                                                                                                      רונן קרתא
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