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עמון ומואב אינם ראויים לדבוק בעם ישראל ,מאחר שלא קדמו את עם ישראל
בלחם ובמים ,ולא גמלו להם ,כפי שהיה ראוי להם בהיותם צאצאיו של אברהם
אבינו ,שהיה נותן מפתו לכל עובר ושב .הנה כי כן ,מידת החסד הטבועה בנו בדמ־
נו ,הנה אחת מן המדות המאפינות את עם ישראל ,שהם בישנים ,רחמנים וגומלי
חסדים ,וביתר שאת היא מתגלה בשעותיו הקשות של עם ישראל .המעשה המו־
פלא הבא ,המופיע בספר ”אמרו צדיק“ ,יאלפנו בינה ודעת ,וילמדנו עד כמה חיב
כל אחד ואחד מישראל במידת החסד ,וגם אם הוא אדם חשוב ונכבד מצד עצמו,
אינו יכול לפטור את עצמו מן הנתינה הזו .היה זה בימי מלחמת השחרור ,אימת
הימים הורגשה היטב גם בתל אביב ,כשתושבי נוה צדק וכרם התימנים חשו אותה
על בשרם היטב ,בשמשם מטרה ישירה לירי הערבים .בלית ברירה ,כשגברו ההת־
קפות וקים היה חשש מוחשי לחייהם ,החלו התושבים לנוס על נפשם ,ולעקור
מבתיהם פנימה אל תוככי תל אביב ,כשמטרתם להתרחק יותר ויותר מן השכונות
הגבוליות .בן לילה הפכו מאות משפחות מסודרות ומבוססות לפליטי מלחמה.
הפליטים שוכנו בבתי הספר בעיר ,במוסדות צבור ובכל מבנה פנוי ,וברי המזל
שביניהם ,זכו להתארח בבתי קרובים שפתחו לפניהם את דלתות הבית ודלתות
הלב .אחת מתוך אותן משפחות ,פליטות נוה צדק ,אשר מנתה אב ,אם וארבעה
ילדים ,נמלטה מביתה לאחר חצות הלילה ,תחת אש צולבת .כשרק מטלטלים ספו־
רים עליהם ,חלפו דרך שכונת כרם התימנים ,שאף היא היתה חשופה לאש ,וכשהם
נושמים לרוחה מצאו את עצמם סוף כל סוף ברחוב אלנבי ,והתקדמו באטיות אל
תוך רחוב ביאליק .רק כעת התפנו ההורים לחפש מקום לשהות בו .הלילה היה
עדין בעצומו ,מותיר חותם אפל על רחובות תל אביב .הילדים החלו רוטנים על
הדרך הארוכה ועל רגליהם הכואבות ,וההורים נאלצו להציץ לתוך הבתים ,לחפש
איזשהו מבנה פתוח ,כדי להתמקם בו .עד מהרה מצאו מבנה כזה ,בדמות מרתף
של בית פרטי .הדלת היתה פתוחה והילדים נדחקו פנימה ,ההורים חדרו אחריהם,
מגלים את המקום ריק מאדם .כשרק כמה ספסלים ושולחנות מצויים בו .כפליטים
חשו עצמם כבעלי סמכות לפלוש ,ומאחר שלא היו שומרי תורה ומצוות לא הוטר־
דו במיוחד מאיסור הגזל שמעורב בענין .סדרו לעצמם ,איפא ,מטות מן הספסלים,
ועד מהרה נרדמו .כשהתעוררו הילדים בבקרו של יום ,הם הציצו החוצה בסקרנות,
וכשהבחינו בגינה רחבת ידים ,מהרו לצאת מן המרתף ולשוטט בה בהנאה .רק כעת
נגלו לעיניהם של חסידי האדמו“ר רבי ישראל מהוסיאטין זצ“ל ,אשר נדהמו כליל,
המרתף שיך היה לרבי ,וכמותו גם הגינה ,איך העזו הפולשים לחדור למעוז הקדוש
הזה?! תוך דקות ספורות התחלפה לה התדהמה בזעם על החוצפה והעזות בפלי־
שה מעין זו ,והחסידים נמנו וגמרו בינם לבין עצמם ,שמיד לאחר התפילה ,יגשו
אל אבי המשפחה ,ויבהירו לו בצורה ברורה ,שעליו להתפנות מן המקום באופן
מידי ,וכי לא יעלה על הדעת שמשפחה שלמה תשהה במקום ותפריע לרבי הקדוש,
ובפרט כשאינם שומרי תורה ומצוות ,ואיש אינו יודע כיצד ינהגו בשבת .המשימה
הוטלה על אחד מן החסידים ,ר‘ גרשון שמו ,ומיד לאחר התפילה ,הוא מהר לגשת
לאבי המשפחה ועדכן אותו במקום המיוחד ש‘בחר‘ עבור ילדיו .בתחילה הופתע
האב ,הוא לא העלה על דעתו ,שהוא פולש אל בית הרבי ואל בית המדרש שלו,
אולם כששמע את הדרישה הבלתי מתפשרת להתפנות ,סרב בכל תוקף” .לא אט־
לטל את הילדים שוב“ ,אמר נחרצות “,עד לסיום המלחמה ,אני מתכון להשאר
כאן “...ובעזותו כי רבה הוסיף” :תגידו תודה ,שלא נכנסתי לתוך הבית עצמו “...ר‘
גרשון ,כמובן ,לא הרים את קולו ,ולא השמיע באזניו דברים בוטים ,וכשראה שכל
טעון שהוא משמיע וכל הצעה שהוא מעלה נדחים מיד ,שב אל בני החבורה וספר
על כשלון השליחות .בשלב זה תססו הרוחות יותר ,ולאחר דין ודברים ממושך,
החליטו החסידים ,כי עליהם להזמין סבל ,שיפנה את המשפחה בכח לאחד מן המ־
רכזים הצבוריים שהוקדשו לפליטים .אחד המקורבים ,ששמע על ההחלטה ,בקש
לערב בענין את הרבי ,לספר לו על הארוע ועל ההחלטה ,ושני מקורבים אחרים
מהרו להכנס אל הקודש פנימה ולעדכן את הרבי במתרחש .הרבי האזין לדברים
בתשומת לב וכשהשתתקו ,אמר מיד “:האם האנשים הללו שתו כבר משהו
המשך בעמ‘ האחרון
הבקר? האם הילדים קבלו משקה חם?
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הפטרה“ :רני עקרה”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
דיני מוצאי שבת
א .אף המתפללים בבית האבל,
יכולים לומר במוצאי שבת פסוק ויהי
נועם וכו‘ ,וגם האבל יכול לאומרו עם
הצבור .ובמקום שנהגו שלא לאומרו
בבית האבל ,ימשיכו במנהגם.
ב .אסור לאכול או לטעום שום
דבר או לשתות יין או שאר משקים
במוצאי שבת עד שיבדיל על הכוס,
ואף בבין השמשות שהוא ספק
חשיכה אסור .ומכל מקום אם טעה
ואכל קודם שהבדיל על הכוס ,יכול
להבדיל אחר כך .ומי שלא הספיק
לעשות סעודה שלישית עד אחר
ששקעה השמש ונתכסית מעינינו,
מותר לאכול סעודה שלישית ,עד
כרבע שעה אחר השקיעה.
ג .מן הדין מותר לשתות מים קודם
ההבדלה ,ומכל מקום טוב להחמיר.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
אב שכול” .האחים שוקי וצביקי גרינפלד נועדו זה עם זה בחצות הלילה.
שניהם היו נסערים .הם הקפידו לא לספר בבית על “הנישואין” הללו,
אבל סוף דבר הכל נשמע ...עוף השמים לא היה צריך להוליך את הקול.
אבא שלהם ,גילה את פרצופם האמיתי .ידידם של הגרינפלדים מבית
הכנסת השכונתי שליווה את אביהם לאותו ביקור היסטורי ביקש מהם
להיפגש עם רבו ,הרב שמריה גרוס“ .תתייעצו עם הרב” אמר “הוא
יעזור לכם לצאת מן הפלונטר המביך” .הרב גרוס היה איש צעיר אף
הוא ,נמרץ וחד לשון”.אין פשרות מתוקים שלי .לנטוש את הגויות!!!
זה איסור חמור .כל דקה היא עבירה” נזף בהם הרב .האחים גרינפלד
רעדו כמו לולבים ברוח .הם כבר התרגלו לעבירה ...חזר ושנה בה ,נעשית
לו כהיתר .שוקי היה הנועז הראשון .יומיים אחר כך הוא ארז מזוודה,
נטש את הנוכריה ,נשק לאחיו ונסע ארצה .נקיפות מצפון אחזו בו ,הוא
נכנס לישיבה ,עשה תשובה שלמה ,וחצי שנה אחר כך כבר נישא למירב,
בעלת תשובה מבית טוב .מר גרינפלד היה מאושר .לפחות בן אחד ניצל.
התפילות מועילות .לצביקי היה קשה עוד יותר .הוא היה קשור בעבותות
של עבירה ...לעבירה .הקירבה לרב גרוס נתנה לו תקווה ,עידוד ,חיזוק,
אבל עדין לא היתה בו את העוצמה לקום וללכת .הוא היה יותר מדי
קשור ,אחוז ,בחבלי הקסם של מי שמצוי בעבירה ...הוא הרגיש שהוא
חותך בבשר החי שלו ,אם הוא נוטש .אחרי שנה ,הוא פשוט אזר אומץ,
עלה למטוס והגיע ארצה .אחיו חיכה לו בשדה התעופה ,והביא אותו
הביתה .ההורים גרינפלד בכו לילה ארוך .הבן חזר...
בכולל ,בחולון ,יכולתם להבחין באחים גרינפלד שוקדים על תלמודם.
שוקי כבר הקים משפחה ,אבל צביקי שכבר נראה חרדי לכל דבר ,לא היה
מסוגל להשתדך .כוחות טמירים ועלומים משכו אותו בחזרה לאמריקה,
לאשה ההיא שאסורה לו עפ”י ההלכה .הוא הלך לשידוך ראשון – כשלון.
גם השני ,השלישי והרביעי היו כשלון .לבו משום מה היה במערב .ארבע
שנות לימוד תורה חלפו עליו ,הקפיד על קלה כבחמורה אבל שידוך
לא רואים באופק .כשלון אחרי כשלון .ראש הכולל ,שניסה להיכנס אל
ליבו ,שמע אותו לוחש “כבוד הרב אינני מסוגל להינשא לאף אשה...
לבי קרוע” .חלפה עוד שנה של יסורין ,עד שראש הכולל פנה אל צביקי
ואמר לו“ :ידידי יש לי שידוך מעניין עבורך ,גיורת שלומדת בירושלים...
תנסה .כבר מזמן לא ניסית להשתדך” .חורף ירושלמי פרש את טלית
ענניו האפורים על ארבע כנפות הארץ .צביקי גרינפלד המתין בלובי
המלון לגיורת .הוא היה יקה כמו אבא שלו ,וחצי שעה לפני המועד
הנקוב ,הוא התיישב על כורסא עמוקה עיין ב”מסילת ישרים” ולגם
מיץ אשכוליות .דייקן כרוני ,בשעה  18:30בדיוק נכנסה המיועדת ,לבושה
בצניעות מסוגפת ואיננה מישירה מבט“ .אני צבי”.
“שמי שרה מלכה” .הקול היה מוכר לו מאד ,גם תווי הפנים .מסובב
כל הסיבות העמיד לפניו את האשה האסורה לו מארה”ב ,כאן בארץ
ישראל ,עם כל צדדי ההיתר .קתרין הנוצריה ,עכשיו היא שרה מלכה.
כמו רבי עקיבא ומטרוניתא .זו לא היתה פגישה .אלו היו מפלים של בכי,
של הודייה לקדוש-ברוך-הוא ,של הדבקות בשכינה ,של התעלות באמונה
ובהשגחה הפרטית .עכשיו הבין צביקי את פשר המעצורים והמחסומים.
קרוב לחמש שנים של ניתוק ,מסתיימים בכתובה“ .כשעזבת את ארה”ב,
הרגשתי צורך פנימי להדבק בעם היהודי ,ידעתי שאולי יותר לא תהיה
בעלי ,אבל מי שיהיה בעלי לעתיד חייב להיות יהודי ,רק יהודי .הרב גרוס
שלח אותי לשיעורי טרום גיור ,אח”כ באתי לישראל להתגייר ולמדתי
בסמינר לבנות .זה השידוך הראשון שיצאתי אליו ...וכאן אני פוגשת
אותך” .דמעות של גשם ירושלמי ליוו את צביקי ואת שרה מלכה הגיורת
בדרכם אל החופה .הרבה אנשים שהכירו את הסיפור הרטיבו ממחטות.
“הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל” ,רעד קולו של צביקי .היו מי
ששמעו גם את ניו-יורק עונה“ :מקודשת מקודשת”.

אמריקה לא ממש מאוהבת בטיפוס הישראלי שעשה בה מעשה קניין,
ומוסר את נפשו כדי לקדש את ה”גרינקארד” .אמריקה כידוע הפכה
למדינת מהגרים ,אבל זה לא סוד שמגוון הצבעים ,העדות ,הכתות,
והטרופים ,כבר מזמן עברו את הטעם הטוב .המהגרים לסוגיהם תרמו
למינּוף הפשע ושאר מרעין בישין ,שהגיעו עד לפתחי
תרומה מכרעת ִ
מדינת ישראל ,שהתמקמה לה כעוד כוכב תרבותי עלוב נפש בדגל
ארה”ב .אבל מה לעשות ,מליון וחצי ישראלים תקעו יתד עקשנית והיכו
שורש אימתני במרחב היבשת הזו ,שמספרים עליה שהיא נושאת בחובה
אפשרויות בלתי מוגבלות .נו ,נו .הישראלים מגיעים לשם עם תקווה
נאיבית משהו ,לגרד את המיליון הדולרי הראשון כבר בשנה הראשונה.
יחידים מצליחים ,כל השאר רק עסוקים בגרוד אחר גרוד כדי להישרד,
ובמקרה הטוב מצליחים להחזיק את הראש מעל גשר סאן-פרנציסקו,
ולא לטבוע .אחרי שלושה או ארבעה עשורים ,אחרי שילדיהם נשאו
נוכריות ,ושערם הלבין ,הם ניגררים לארץ תשושים ,כבויי עיניים ,כדי
למות בה ,ולחסוך גילגול מחילות ,חצי נחמה .גם זה משהו.אבל יש כאלה
שמצליחים להמלט ממלכודת הדבש הזו ,לפני שהיא בולעת אותם.
האחים שוקי וצביקי גרינפלד גדלו בשכונה ממוצעת בחולון המשמימה,
וכבר בשחר נעוריהם חלמו על המיליון שמחכה להם בארה”ב .אביהם,
יהודי דתי ,איש פשוט וישר-דרך ניסה לשכנע את בניו להישאר כאן .אבל
אחרי השרות הצבאי ,וכמה נסיונות עיסקיים כושלים החליטו האחים
גרינפלד לעטות שש כנפיים לאחד ,ובטפיפה אחת או שתיים ,נחתו בניו-
יורק כדי להוכיח לאבא שלהם ,שהם מסוגלים להצליח בגדול .למותר
לציין ,שהאחים נמוכי הקומה ומקורזלי השיער  ,כבר מכיתה ו’ שמטו את
שמירת המצוות מדרס לגלגלי המהפכה הציונית .אביהם היה חלש מול
עוצמתם של השניים ,שיותר נהנו מצפיה בארוע ספורט מאשר מתפילת
מנחה בבית הכנסת השכונתי .אמריקה לא גלגלה שטיחים לכבודם,
והם נאלצו לנדוד כדי לאסוף את פת-לחמם .פה ושם הם העבירו דירות
מרובע לרובע ,עסקו בשטיפת כלים במסעדות ,וכל מלאכה בזוייה -
שדולר בצידה  -הפיחה בהם רוח חיים .אבא ואמא גרינפלד התפללו
עליהם מעומק ליבם ,והשנים חלפו .הבנים היו מתקשרים מעת לעת,
דיבור קצר ,לקוני ,מרגישים טוב ,מרוויחים טוב ,עד לחג הבא .כך חלפו
להן חמש שנות געגוע .משפחת גרינפלד מחולון היתה רצוצה מגעגועים.
האמא גרינפלד החולנית התחננה לפני בעלה“ :סע לארה”ב ,תיקנה להם
כמה מתנות ותראה מה שלומם מקרוב .יש לי כבר הסתיידות עורקים
מהניתוק הזה .”...מאז שהגיע ארצה אחרי זוועות השואה ,לא יצא מר
גרינפלד מהארץ .מה יש לו לחפש בארץ טומאת העמים? כאן נחלת
אבותיו ,אך נוות ביתו לא היתה רגועה ,ומה לא עושים בשביל שלום בית
אמיתי .היה זה יום שמש ניו-יורקי חבוט למדי כשמר גרינפלד הקשיש
שרך רגליים לכוון אחד מרחובות ליבה של העיר .השעון אותת  -תפילת
מנחה .הוא הבחין בפינת הרחוב בבית כנסת קטן “ -שערי רחמים” ונכנס
פנימה ,החזן בדיוק עמד ב”אשרי” .היו שם המון פרצופים ישראלים,
והאבא הקשיש היה בטוח שהם יסייעו לו לאתר את בניו .אחרי “עלינו
לשבח” הוא פנה למתפלל צעיר ושאל אותו “אתה במקרה מכיר את
האחים שוקי וצביקי גרינפלד?” .הלה חייך במאור פנים“ :בוודאי ,הם
חברים טובים שלי” והשניים צעדו עקב בצד אגודל לכוון דירתו של בנו
הבכור שוקי גרינפלד .החוויה היתה קשה .פתחה את הדלת ,לא פחות
ולא יותר ,אשה צעירה ,שהיתה עטויה שרשרת כסף ועליה ...צלב .גם
פניה העידו עליה ,שהיא איננה בת ברית .בנו היה ישוב על כורסא בוהה
מול המרקע.זו אשתך? שאל גרינפלד את בנו הבכור .והלה חיוור כסיד
השיב“ :כן אבא” .האבא סבב על עקביו ,ונפנה לביתו של צביקי בנו
השני .גם כאן חזרה הסצינה ,באותו דיוק ממש .צביקי נשא אף הוא
גויה ...גרינפלד לא המתין לשובו של בנו מן העבודה ואמר לגבירתו:
“מסרי לו שאבא בא לבקר” .הוא עלה אחרי  24שעות על המטוס באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
הראשון ושב לישראל ,כאוב ומיוסר כשהוא ממלמל “אני אב שכול ,אני ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :
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Ê
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לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

אחותי חכתה לפרי בטן שלוש שנים ,התפללנו ,השתדלנו בכל מני השתדלויות ,ולא קרה כלום.
מכיון שאני עושה ”פדיונות“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם ראינו ישועות ,זה היה אך טבעי שאזמין
עבורה ”פדיון נפש“ לזרע בר קיימא .והשמחה לא אחרה לבוא ,התרגשנו זה לא מילה ,ישתבח
שמו לעד! התקשרנו לבשר בשורות טובות אך ב“חסדי ינון“ העדיפו לא לפרסם את הישועה עד
הלידה .שהשמחה תהיה שלמה .לקראת הלידה הזמנתי עבורה עוד “פדיון נפש“ מכיון שילדה
בנתוח קיסרי .והיום היא ילדה בת בשעה טובה ומוצלחת ,הניתוח עבר בשלום ושתיהן ברוך
השם מרגישות טוב .אין לנו מספיק מילים להודות לשם יתברך על המתנה הנפלאה ששלח לנו..
בעילום שם

הבן שלי מהנדס במקצועו ,למרות שיש לו
תואר ,וכביכול זה תחום מבוקש ,הוא לא
מצא עבודה הרבה זמן .הכל היה בסדר
אצלו ,שלח קורות חיים ,הלך לראיונות
וכלום .בצר לי לראות אותו כך ,התקשרתי
ל“חסדי ינון“ שיעשו לו ”פדיון נפש“
שיפתח לו המזל וימצא עבודה כבר ...וברוך
השם ,מצא עבודה ממש מהר .רואים בחוש
את יד ההשגחה ....תודה לבורא עולם..

יש דברים שאי אפשר לפרט ,יש דברים
שהשתיקה יפה להם ,יש דברים שרק
השם יכול לתקן ,במקרה שלנו ,היו לנו
בעיות בשלום בית .עשינו ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ ומאז ברוך השם חל שיפור
גדול .שבע“ה ימשיך כך וישתפר עוד ....
בעילום שם

אסתר מפ“ת

היתי צריכה לעבור תאוריה ,למדתי ,אבל מה לעשות שאני נלחצת מבחינות ובנוסף שמעתי
שהמבחנים מאד קשים וצריך לשנן המון חומר בעל פה .למה להאריך ,הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ ליום של המבחן .ולא עברתי .קבעתי תאריך חדש .המשכתי כמובן ללמוד והזמנתי עוד פדיון.
הפעם הקפדתי למסור את שעת המבחן .מסתבר שבמחן הקודם לא הספיקו לעשות את הפדיון
לפני המבחן .הפעם אני מתקשרת לבשר בבסיעתא דשמיא עברתי את התאוריה בהצלחה...תודה
בעילום שם
לבורא עולם...

אחי הגיע לבית החולים לאחר דום לב ,הוא היה מורדם ומונשם במשך שלושה שבועות.
לאחר שהפסיקו לו את ההרדמה לא התעורר במשך שלושה ימים .התקשרתי ל“חסדי ינון“
ובקשתי שיעשו לו ”פדיון נפש“ .למחרת בבקר אכן עשו לו את הפדיון ,בצהריים באותו יום
התחיל עשות תנועות .אחרי שבוע וחצי השתחרר מטיפול נמרץ לשיקום על הרגליים וחזר
לתפקוד מלא .היתה לו כזאת התאוששות מדהימה ,בן פורת יוסף ,שהרופאים רוצים לחקור את
המקרה שלו .הוא הרי הגיע ללא דופק כמעט ,הדופק היה נמוך ביותר .הרופאים לא נתנו לו שום
סכוי...אבל מחשבות רבות בלב איש ועצת השם היא תקום! כיום הוא חזר לתפקוד מלא ואפילו
נוהג ” מה אשיב לה‘ כל תגמולוהי עלי“...

מ.ג.

המשך מטעמים לשולחן
הלא להם יש דין של ’אכסנאי שבא לעיר‘ ועלינו
מוטל הדין של ‘על עסקי אכילה ושתיה שואלים
אותו‘...אחר כך  ,תוכלו להזמין את הסבל שרציתם,
אך הורו לו שבטרם יכנס אליהם-יבוא אלי ,רצוני
לראות אותו“ .חסיד אחד מהר לגשת למטבח ,להכין
משקה חם ולהגיש לבני המשפחה ,והאחרים מהרו
להזמין סבל ,רכסו את כפתורי חולצתו ,שוו לו
מראה מכובד משהו והכניסוהו פנימה .הרבי שוחח
איתו דקות ספורות ביחידות .לאחר מכן יצא הסבל
מן החדר ,פנה אל המזמינים ואמר ” :לעבודה!“.
ר‘ גרשון הורה לו את הדרך למרתף ,אחריהם החלו
צועדים כל החסידים שהשתתפו בדיון ,ולמרבה
תדהמתם ,ליד גרם המדרגות הצטרף אליהם גם
האדמו“ר בכבודו ובעצמו! ...השתוממותם של
החסידים גברה מרגע לרגע ,כשהבחינו שהאדמו“ר
מתקדם גם הוא לעבר המרתף ,ככל הנראה ,הבינו,
רוצה הוא לראות במו עיניו את הענין כולו בא אל
סיומו הטוב .הסבל נכנס פנימה ,חסם בגופו את כל
חלל המרתף ואמר משהו למשפחה היושבת בפנים.
איש לא הצליח לשמוע את דבריו ,והחסידים שצפו
למחאות ולהתנגדות בתגובה ,הופתעו לראות אותם
קמים מיד ,מארגנים את צרורותיהם ומוסרים אותם
מרצונם לידי הסבל .כעת פסע הסבל קדימה נושא
את הצרורות ,אחריו צעדה המשפחה כולה ,ואחריהם
 הרבי ,כשבעקבותיו כל שאר המשתתפים ...הסבלצעד לאורך הגינה ,פנה שמאלה לכוון הרחוב ,וכאשר
הגיע סמוך לשער הגינה החיצוני ,סטה ממסלולו,
ובמקום לפנות ימינה לעבר שער היציאה ,פנה
שמאלה לכוון הבית ,עלה על שתי המדרגות הנמוכות
ונכנס לתוך בית הרבי ,דרך הכניסה הראשית.
הקהל הדומם היה כה מופתע ,עד שהביט בנעשה
באלם ,וצעד אף הוא פנימה ,הסבל התקדם אל תוך
הפרוזדור ימינה ,אל עבר המטבח ,חצה אותו ויצא
אל ההול שמאחוריו ,שחלונותיו פונים אל הגינה .שם
הניח את המטלטלים ופנה ואמר למשפחה“ :הרב
צוה שכאן תתגוררו ומן המטבח הזה שמאחוריכם
תאכלו!“ .או אז חיך לעבר החסידים כגיבור ראשי
בפעולת הטעיה מוצלחת ,הפטיר שלום ויצא ,מבלי
לדרוש שכר על עבודתו .הרבי ,שהבחין בעינים
השואלות שתלו בו החסידים ,אמר מיד ” :הפליטים
הללו ,אחינו הם ,הם נמלטים מן האש ,ומחפשים
מקלט בתוכנו ,כך צריך לעשות להם ,לא ברחוב ,לא
במרתף ולא בבתי ספר! כאן ,אתנו עמנו בביתנו!“
ואכן ,שבועות מספר התגוררה המשפחה בתוך אותו
החדר .במשך הזמן הם השתלבו באוירה ,חבשו כסוי
לראשם ,הצטרפו לתפילה ,ובעקר שמרו על השקט
ועל הפרטיות בבית הרב ,בהבינם היטב את החסד
הגדול שגמל עמם.

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :מי שחלה בשפעת וכדו’ מחמת שלא
היה זהיר ,אם צריך לברך הגומל כשיבריא?
תשובה :מי שחלה בשפעת מפני חוסר זהירות
בצינים פחים ,ונפל למשכב ,אף על פי כן כשיתרפא
צריך לברך הגומל( .שדה הארץ ח”ג סי’ ז ,יחו”ד ח”ד סי’
יד ,חזו”ע ברכות עמ’ שעד)[ .ובשו”ת ישכי”ע (ח”ב או”ח סי’ ז’
וח”ט סי’ טו) כתב דמי שחלה בצינים פחים ,שלא יברך הגומל].

ומה שכתבנו שכשיבריא צריך לברך הגומל ,היינו
אפילו אם לא נפל למשכב אלא לכמה שעות וכמו
שכתב בשו”ע סימן ריט ס”ח דבכל חולי צריך לברך,
אפילו אינו חולי של סכנה ,אלא כל שעלה למטה
וירד ,מפני שדומה כמי שהעלוהו לגרדום לידון ,ואין
הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע ובא מזמן לזמן ,ובין
שאינו קבוע .ע”ש .ואף שכתבו כמה אחרונים שאין
לברך הגומל אא”כ נפל למטה ג’ ימים וכ”כ הרב
בא”ח (פר’ עקב ס”ז) שאינו מברך אא”כ נפל למטה ג’
ימים ,והוסיף הבא”ח דאין צריך לזה ג’ ימים מעת
לעת .ע”כ .מ”מ עיין לראש”ל זצ”ל בהליכות עולם
(ח”ב עמ’ קעה) ובחזו”ע (עמ’ שעא) שכתב שהעיקר כדעת
מרן השו”ע ,ולא בעינן נפל למטה ג’ ימים ,אלא
כל שנפל למשכב אפילו יום אחד כגון שקיבל חום
גבוה ,ואחר שקיבל תרופה נתרפא מיד ,חייב בברכת
הגומל ,כ”כ באור לציון (ח”ב פי”ד סמ”ד) דכל מי שנפל
למשכב מחמת חוליו אפילו לא שכב אלא חצי יום,
ואפילו רק נתעלף מחמת חוליו ,וכל שכן אם אחזו
התקף לב וקם מחוליו ,הרי הוא בכלל חולה ונתרפא
ומברך ברכת הגומל .ע”כ.

בואו לקבל מתנות!

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:
תמונת מקורית מהצדיק ,נר הבדלה,
גביע הנהרות לקידוש ...ועוד..
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ומתוק האור

לע”נ רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

