
מטעמים לשולחן

בס”ד

וכי אף אחד אחר  גדול בתורה?  מדוע דוקא רבי עקיבא מחדש שאהבת לרע היא כלל 
לא ידע זאת? מבאר ה“חתם סופר“ שבגמרא מובא )בבא מציעא סב ע“א( ציור אודות שני 
אנשים ההולכים יחדיו ויש להם רק מעט מים לשתיה. אם אחד מהם ישתה הוא יחיה 
שיגיעו  לפני  ימותו  שניהם  המים המועטת  כמות  ביניהם את  יחלקו  ואם  ימות,  והשני 
למקום ישוב. לפי דעת אחת, מוטב ששניהם ישתו וימותו, אולם רבי עקיבא אומר שבעל 
המים ישתה, משום דין של ”חייך קודמים“. אולם, כל זה במה שנוגע לחיי העולם הזה, 
אבל במה שנוגע לחיי העולם הבא ולתורה, מחדש רבי עקיבא כי ישנו כלל גדול בתורה, 
של ”ואהבת לרעך כמוך“ ולא של ”חייך קודמים“. כלל זה חל, כאשר קורה שאדם מבקש 
מרעהו ללמוד איתו, ולימוד זה יועיל רק לחבר, בעוד שהוא עצמו מכיר את הנושא היטב, 
ואותו לימוד אינו ברמה שהוא רגיל אליה- כאן התורה מצוה אותו ”ואהבת לרעך כמוך“, 
חיי העולם הבא שלך אינם קודמים לחיי העולם הבא של חברך. והנה, נשאלת השאלה: 
מדוע כאשר אדם מקדיש את עתותיו לצורך חיין הרוחניים של חברו, הוא נקרא אוהב 
את חברו כמותו, ולא אוהב את חברו יותר ממנו? התשובה היא, שבשעה שאדם מלמד 
את חברו, גם הוא עצמו לומד, ועל אף שאין הדברים נלמדים לפניו ברמה הרגילה של 
המעשי  הבטוי  ”כמוך“.  הדבר  נקרא  שעה-ולכן  באותה  מצוה  מקים  הוא  שלו,  הלימוד 
לאהבה שצריך לחוש כלפי כל יהודי, מובא בספר ”עבד המלך“, שאומר כי מכלל האהבה 
הוא להתפלל מעומק הלב על כל איש מישראל, שיזכו לכל טוב הן ברוחניות והן בגשמיות. 
תפילה זו צריכה להאמר בתפילות הקבועות בכל יום ובפרקי תהילים הנאמרים מפעם 
לפעם. ובשבת קודש יש לכון על קיום מצות ”ואהבת לרעך כמוך“ בעת אמירת ”יקום 
פרקן“, כאשר מתפללים שכלל ישראל יזכו לבני חיי ומזוני ולכל מיני הטובות ברוחניות 
שלהם  המיוחדת  ישראל  באהבת  שנודעו  נמופלאים,  היהודים  מן  אחד  ובגשמיות. 
ובאכפתיות להיטיב עם כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות היה הרב נסים יגן זצ“ל. אנשים 
רבים היו מתאספים בביתו כדי לזכות בברכתו, באחד הימים נראה בין הבאים ספק נער 
ספק ילד, בן שתים עשרה שנים בסך הכל. היה זה ילד עדין נפש שכיפה שחורה נחה על 
ראשו בטבעיות, ופאות שחורות הסתלסלו ליד אזניו. הוא עמד שם לבדו, והמתין בשקט 
לתורו, במבט בוחן ומעמיק יותר יכלתם להבחין בבהלה שבעיניו ובתקוה הגלויה שנשזרה 
בין ריסי עיניו. גם הרב יגן לא הביו במה יוכל לעזור לו. אך כשנסגרה הדלת אחריו תלה 
בו הילד עינים מלאות בתום ובכאב. ”אולי הרב יוכל לעזור לאבא שלי? הוא מחלל שבת 
והחליט לעזוב אותנו ולנסוע לגרמניה...“ ושתי דמעות גדולות וחמות זלגו מתוך העינים 
היוקדות,“אולי אפשר, בבקשה, להחזיר את אבא שלי בתשובה?...“ המילים נשמעו בקושי 
הקטן  על  בחמלה  שהתמלא  יגן,  בבקשה?...הרב  לבבות-אולי?  החרידה  הזעקה  אך  רב, 
שמולו, ניסה לומר:“אני אנסה, רק תאמר לו שיבוא אלי“. הילד צחקק בתגובה:“לבוא 
לכאן? אם אבא ידע שאני הגעתי לכאן הוא מסוגל להכות אותי...והרב מבקש שאצליח 
להביא אותו?“. ”ואיך אתה חזרת בתשובה?, שאל הרב שהחל לעמוד על קנקנו של הנער 
ועל עוז רוחו. ”אני פשוט הלכתי ל‘פורת יוסף‘ בקטמון, רשמתי את עצמי והגעתי לבד“, 
ענה הילד בפשטות, כאילו הוא מספר מעשה רגיל הנעשה דבר יום ביומו. רבי נסים לטף 
את לחיו, קם ממקומו, הושיט לו חבילת ספרים וסדור במתנה, ונפרד ממנו לשלום בעודו 
מבטיח לו למלא את בקשתו, ושומע ממנו הבטחה לחזור אליו בכל שעה שיהיה זקוק 
לדבר מה. הילד יצא, והרב, נסער ומתרגש, נטל שפופרת הטלפון וחיג למספר שמסר בידו 
הילדון. ”הלו, מר שבתאי? מדבר כאן הרב יגן“...הקול הגברי שבקע מן האפרכסת היה 
נשמע גס ומחוספס:“כן, מה אתה רוצה?“. רק כעת הבחין הרב שהוא בעצם איננו יודע 
כלל מה לומר לאותו אדון אלמוני. הוא הרגיש שמשמים מכניסים לו לפתע את המילים 
הבאות:“שמע אדוני, אני עובד כאן בישיבה קשה מאד, ואני צריך בדחיפות מישהו שיעזור 
לי. אולי אתה מוכן לעשות זאת?“. מר שבתאי האלמוני אפילו לא שאל מהיכן שמע עליו 
והוסיף מיד בטרם  לו,  יגן הנכבד, הוא כל כך שמח בהצעת העבודה שהזדמנה  הרב 
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אם שכח או הזיד ולא ספר ספירת 
העומר אפילו רק לילה אחד, אינו 
יכול יותר לברך על ספירת העומר 
מהלילה שלאחר מכן והלאה, אלא 
שנאמר  משום  ברכה.  בלא  יספור 
המנין  מן  שחיסר  וכיון  תמימות, 
לילה אחד, אין כאן תמימות. וכל זה 
כששכח לספור לילה ויום, אבל אם 
יספור המנין של אותו  ביום  נזכר 
יום בלא ברכה, ושוב יוכל לספור 
בלילות שלאחר מכן בברכה. והוא 
ובכל  לילות  כמה  שכח  אם  הדין 
פעם נזכר ביום וספר )בלי ברכה(, 
ואילך  מכאן  לספור  וממשיך  חוזר 
בירושלים  נכון  ומנהג  בברכה. 
וגלילותיה לספור העומר בכל יום 
בבית הכנסת בשחרית בלי ברכה, 
שאם יש מי ששכח לספור בלילה, 
יספור בשחרית, ויועיל לו שמכאן 
ולהבא יספור בברכה.                                                             
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אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה )רש“י(
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סיפור השבוע
לכבוד הרב קובי לוי. הסתפקתי רבות האם לכתוב לך או לא, מאחר 
שזה לא צד חזק שלי, אבל הבנתי מהסיפורים שפרסמת, שאתה עורך 
ואתה תתקן  לכתוב,  לבסוף  ולכן החלטתי  צורך,  ויש  במידה  אותם 
ותשפץ היכן שצריך כיד הטובה שניחנת בה. אני ֵגר צדק, לפני כעשר 
הרחוקה  בסין  צדיקה.  לגיורת  ונישאתי  מסין,  לארץ  עליתי  שנים 
ומיניהם  ומעופפים  חרקים  דהיינו  רגליים,  פרוקי  במחקר  עסקתי 
וסוגיהם הרבים. גם היום אני מתעסק בזה באחת האוניברסיטאות 
בארץ, ובערב אני קובע עיתים לתורה הקדושה. באחת השנים חקרתי 
 - זחל  של  “חייו  לפניך:  המחקר  תמצית  הנה  הפרפר.  של  חייו  את 
ביצה,  א-  ובהתפתחותו:  בחייו  שלבים  כמה  לפרפר  כידוע,  פרפר”. 
ב - זחל, ג - גולם, ד - פרפר. בהתבונני על הזחל, נמצא כי מרבית זמנו 
הוא טרוד באכילה מרובה, וכן הולך ממקום למקום, ויחסית לגודלו 
ומהירות תנועתו הוא עובר מרחקים עצומים. שאלתי את עצמי: מה 
לך רץ וטורף כל כך, הינך בסך הכל זחל קטן, האם אתה חושב להקיף 
את כל העולם ולזלול בלא סוף?! אך הוא בשלו, ממשיך לרוץ ולאכול 
והפך  והנה חברנו הזחל נשתתק  יום סגריר,  הגיע  ועוד. לפתע  עוד 
להיות גולם. אין יותר הליכות ממושכות וארוכות טווח, אין אכילה 
בלי סוף, אלא רק גליל קשה שאינו זז. אומנם החוץ הוא קליפה קשה, 
אבל מעבר לקליפה חברנו הופך לאט לאט מזחל לפרפר. ההתפתחות 
אינה ניכרת כלפי חוץ כלל וכלל, אבל בפנים מתרחש נס גדול ביותר, 
שינוי אדיר מנברא שזחל על הארץ, לנברא שיעוף בשמי שמים. שינוי 
מנברא שהיה מכלה במלתעות פיו עלים מרים פי מאות ממשקל גופו, 
לנברא היונק בעזרת חדק דק, צוף מתוק לחיותו הנמשכת יום או כמה 
ימים בודדים. והנה הרגע הגדול מגיע. חברנו הפרפר מתכונן לבקוע 
את הקליפה בה שהה זמן ממושך, בכוח גדול מצליח לפתוח פתח קטן, 
ואחרי מאמצים נוספים מרחיב את הפתח עד שיוצא מחוץ לקליפה. 
הוא לא מוכן עדיין לעופף אל הפרחים היפים והמתוקים, צריך הוא 
ליישר ולמתוח את איברי גופו, לבדוק את תנועתם ויכולתם, ולאחר 
כל זאת, הנה הוא מעופף לו אל מחוזות חפצו. וכמובן שבין לבין הוא 
ימצא את בן זוגתו, והם יקימו תולדות אחריהם, אשר תחילת והמשך 
דרכם תהיה באופן הנזכר. חברנו זה - הפרפר - נצפה על ידי חוקר 
ֵגר סיני )הלא זה אני(, אשר מאוד התרגש לראות את מאמציו לצאת 
ולבקוע את הקליפה אל אוויר העולם, לכן החלטתי לעשות חסד עם 
שאר הזחלים, יצאתי לשדה ואספתי המון גלמים. בהגיע הזמן, כאשר 
ראיתי שאחד מהם מתחיל לבקוע את הקליפה, לקחתי סכין יפאני 
ופינצטה עדינה, והחילותי עוזר לפרפר על ידי חיתוך הקליפה בעזרת 
מתחתי  וכן  הפינצטה,  בעזרת  הפרפר  את  הוצאתי  כך  אחר  הסכין, 
לו לדרכו  יעוף  ויישרתי את איבריו. אחר כל זאת חיכיתי שהפרפר 
החדשה. אך הפרפר לא עף ובקושי זז, ומשראיתי כך, נתתי לו עזרה 
על ידי נשיפת רוח קלה מאחוריו, בתקווה שזו תעזור לו ותגרום לו 
לעוף, אך הפרפר במקום לעוף למעלה התגלגל הלאה. חשבתי לעצמי 
שכנראה יש לפרפר זה מום כל שהוא, אחכה לפרפר הבא. אך למרבה 
הפליאה, אף פרפר לא הצליח לעוף למעלה אלא התגלגל הלאה. יצא 
מכך, שבידיי הרסתי חייהם של עשרות פרפרים מתוך לב טוב וכוונה 
טובה. לאחר כמה ימים הקב”ה העלה רעיון בראשי, שזהו רק משל 
לחיינו. הרי חיינו הם גלגל מסתובב )כידוע(, אך גלגל זה אינו מסתובב 
רק פעם אחת, גלגל זה אף משתנה בגלגוליו. יש רגעים בהם האדם 
מרגיש נפלא ביותר, הוא מתפלל בכוונה הראויה, לומד בלא הפסקה, 
יש שלום בית, הילדים נשמעים לו, המידות מאירות לו, בקיצור כל 
כולו זורח וקורן אור יקרות. יש רגעים שעולמו חשך עליו, קשה לקום 
בבוקר, התפילין מציקות ביד, התפילה נאמרת בחופזה, אין כוח ללמוד, 
שלא נדבר על היחסים בתוך הבית )כמו גיהינום( בקיצור מר ממוות. 
ושוב חוזר חלילה וחוזר חלילה, מה שמכנים “עליות וירידות”. אך על 
פי המשל הנפלא, הפירוש נפלא עוד יותר. האדם מדמיין את עצמו 
במדרגה מסוימת, ועל פי דמיונו זה הוא עובד את הבורא, אם בחסד, 

אם בתפילה, לימוד, ענייני הבית וכו’. נידמה לו שהוא צדיק גדול, הכל 
רץ לו באופן נפלא ביותר, והוא דומה לזחל של פרפר, שמדמה בעצמו 
שכל העולם לפניו, לכבוש את כולו הוא נברא, רץ במלא המרץ, אוכל 
ללא הפסקה, ואינו יודע שכעת הוא רק בהכנה לעתיד. כן זה האדם, 
מרגיש שכל פינה אצלו נכבשה על ידי העבודה, אוכל ודורך על היצר 
הרע ללא הפוגה, כך הוא חושב, אך האמת היא שזו רק הכנה. פתאום 
מגיע יום סגריר, ועל זה האדם נפלה העצלות. מן השמים לקחו לו את 
הדמיון המפותח )והרצוי(, ועתה הוא מכיר את עצמו, עתה הוא מבין 
כי הוא טמון בתוך הקליפות, הוא בקושי יכול להזיז את עצמו לעבר 
בית הכנסת, בקושי מרים נייר בבית וכדומה, כל המידות והתאוות 
מתפוצצות לו. הנה הוא הזחל שהפך להיות גולם!!! מבחוץ הכל קשה 
קשה, אך בפנים מתנהלת לה מלחמת חורמה, האדם נלחם ומתאמץ 
הזחל  כדמיון  נוראה,  התפתחות  יש  בפנים  הגדלות,  אל  להשתנות 
בתוף קליפת הגולם שמשתנה באופן מבהיל כדי להיות פרפר יפהפה 
מקטנות  עולה  הפנימי  במאבקו  אשר  האדם  בעצם  זה  כן  ומדהים. 
לגדלות. ברגע פריצת הקליפה )אז המאבק קשה ביותר( שם נדרשים 
כוחות ומסירות נפש, והרי הוא מצב של חוסר התפתחות, ומאידך גם 
עדיין לא מחוץ לקליפה, ונראה שהוא כמו נפילה בין שני השלבים, 
בין התפתחות הפנימית לבין היציאה אל החוץ. כמו שבאדם יש מצב 
ועובר למדרגה  נוכחית  והוא שלב שהאדם עוזב מדרגה  נפילה,  של 
עליונה, אך ביני ביני הוא בין שתי המדרגות, ואין לו לא את המדרגה 
התחתונה ולא את העליונה. )דרך משל לאדם הרוצה לבקר את שכנו 
מביתו  הממוזג,  מביתו  יוצא  הוא  הרי  מעליו,  חמישית  בקומה  הגר 
לבית  במעלית  או  במדרגות  לעלות  וצריך  וכו’,  טוב  בכל  המושפע 
חברו, אשר גם בית חברו ממוזג ומלא בכל טוב וכו’, אבל בין שני 
הבתים יש את הרגעים בו האדם נמצא בחדר המדרגות או במעלית, 
בין  אותו  פי שזהו שלב שמעלה  על  ואף  טוב,  כל  וללא  מיזוג  ללא 
מדרגה אחת לשנייה, מרגישים ששלב זה לכאורה פחות טוב אפילו 
מהמדרגה הראשונה, וזו בחינת נפילה(. על זה נאמר “שבע יפול צדיק 
וקם”, כי הצדיקים שעולים ממדרגה אחת לחברתה, חייבים לעבור 
שלב זה של ביני ביני, ונקרא נפילה. ואם האדם עבר והצליח במבחן 
זה - אזי זכה לצאת אל החופש, אל החירות )ואין לך בן חורין, אלא 
זה העוסק בתורה ובמצוות(, עתה זכה לגדלות לאמיתית. כמו הפרפר 
שיצא מקליפת הגולם ועתה יכול לעופף בין רגע לכל מקום שיחפוץ, 
מה שהלך הזחל במשך ימים, זה הפרפר יכול לעוף בכמה רגעים. זה 
הזחל אכל עלים ועשבים מרים, ואילו הפרפר שותה לו צוף מתוק. כן 
האדם שזכה לגדלות אמיתית, מה שעשה על ידי הדמיון )החיובי( ולא 
פעל כביכול מאומה, עתה פועל באמת, עתה האדם באמת מתקדם 
בעבודת הבורא, ויש לו טעם פנימי ואמיתי בלימוד ובתפילה, יש לו 
וביעור  המידות  ותיקון  חסד  בעשיית  אמיתי  וסיפוק  פנימית  הנאה 
זה  ונגיעות. בשלב  כבוד חיצוני  ולא כבעבר שעבד משום  התאוות, 
אם  בתפילה,  אם  בוראו,  את  בעבודתו  ולחדש  להוליד  ראוי  האדם 
מוצא  כפי שהפרפר  עניין אחר,  בכל  ואם  בית  בלימוד, אם בשלום 
מועטים,  ימיו  שהפרפר  כמו  אך  דורותיו.  לחדש  זוגתו  בת  את  לו 
וכמו  חדש.  זחל  דרכו  את  וימשיך  המתים,  בין  עצמו  ימצא  בקרוב 
שאני החוקר המדופלם בעזרת הסכין היפאני לא הועלתי אלא רק 
הזקתי, צריך האדם להבין שאין אפשרות לקיצורי דרך. כפי שהפרפר 
חייב לעבור את פריצת הקליפה בכוחות עצמו, וזאת בכדי לפתח את 
איבריו ולחזקם באופן הראוי, וכפי שאחר יציאתו הוא צריך ליישר 
את איבריו ולהזיזם לפני מעופו, כן האדם צריך לבד )לכאורה( בכוחות 
אזי  בס”ד  לו  הצליח  ואם  הרע,  ויצר  הקליפות  עם  להילחם  עצמו, 
הוא צריך להרגיל עצמו בתנועות חדשות בעבודת בוראו, אך אם מן 
לו הכל במתנה ללא מאמץ בהשתדלותו, הרי שברגע  יתנו  השמים 
נופל  עצמו  שימצא  הרי  עצמו,  בכוחות  הלאה  לזוז  ממנו  שיבקשו 

באמת כחברנו הפרפר.  באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



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

  

חיבים  שהינו  חוב  על  ומתן  במשא  הינו 
לחברה מסוימת. מדובר בסכום גדול. ניהלנו 
להסכם,  שהגענו  ולפני  ומתן,  משא  איתם 
נפש“  ”פדיון  לעשות  המחשבה  לי  הבזיקה 
בשלום,  יעבור  שהכל  רציתי  ינון“.  ב“חסדי 
שביקשתי  מה  וזה  וויכוחים,  מריבות  בלי 
לפדיון. וכך אכן היה. לאחר הפדיון שעשו לנו, 
הם הסכימו להוריד לנו סכום נכבד, והצלחנו 
לסגור את החוב הזה. אין מילים להודות, איזו 
הקלה עצומה.  אנחנו עוד נרגשים לראות את 
אלף  לאל  תודה  שהיתה.  דשמיא  הסיעתא 

פעמים...אין עוד מלבדו.
בעילום שם

 אמא שלי שתח“י אבחנו לה סתימה בעורק 
צוארי, עשו לה דופלר ומצאו שחלק מהעורק 
”פדיון  עבורה  והזמנו  התקשרנו  מיד  סתום. 
לעשות  החליטו  ואז  ינון“.  ב“חסדי  נפש“ 
לה בדיקה חוזרת, וישתבח שמו לעד, הרופא 
מכל  קטונתי  השם...  ברוך  תקין  שהכל  אמר 

החסדים...
בעילום שם

אני לא זוכרת כבר כמה פעמים ניגשתי לטסט, 
היתי  פעם  שכל  יודעת  אני  שמונה,  או  שבע 
את  לגמרי  אבדתי  כבר  עוברת.  ולא  נלחצת 
נוהגת,  עצמי  את  ראיתי  לא  וכבר  הבטחון, 
דמינתי את עצמי נוסעת באוטובוסים כל חיי. 
נפש“  ה“פדיון  על  לי  נודע  שאיכשהו  עד 
זה  היתר  התקשרתי...כל  וישר  ינון“  ב“חסדי 

הסטוריה...
 תודה לבורא עולם...

                                                                                                                                   
בעילום שם        

לפתע  שנים,  כמה  מזה  עבודה  במקום  עבדתי 
אחרי נשואי, פטרו אותי מהעבודה ללא כל סיבה 
עבודה  לחפש  התחלתי  מוקדמת.  הודעה  וללא 
אחרת, נגשתי לראיונות ולא יצא כלום, כל פעם 
מסיבה אחרת, פעם השעות, פעם המקום...ככל 
שהימים חולפים התחלתי להלחץ, בכל זאת זוג 
צעיר, דירה מושכרת, זקוקים לכל שקל. נזכרתי 
ינון“  ב“חסדי  קבע  הוראת  לי  שיש  פתאום 
ראיתי  כבר  בעבר  נפש“.  ל“פדיון  זכאית  ואני 
ישועות ולא יודעת למה לא חשבתי על זה קודם. 
נפש“.   ל“פדיון  השם  את  מסרתי  התקשרתי 
ואחרי כמה ימים, בסיעתא דשמיא קבלתי הצעה 

עבודה, נסי נסים... השם אנו אוהבים אותך!  
בעילום שם



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 

ניתן להוריד את העלון באתר

הפרשה המצויירת

המשך מטעמים לשולחן
שרברב...ואני  וגם  מזכיר  וגם  נגר  גם  אני  רבות,  תעודות  לי  ”יש 
ורבי  כאחד,  ומחשיד  מענין  נשמע  היה  זה  עבודה“.  מחפש  בדיוק 
נסים אמר:“בסדר גמור. קח מונית ובוא לכאן במהירות האפשרית“. 
כעבור כמה דקות נכנס מבעד דלת המשרד גבר בעל שער ארוך, לבוש 
כתמהוני, והתחיל לפרוש על השולחן את כל התעודות שיש ברשותו: 
נגר, שרברב, חשמלאי, מזכיר...התברר כי הוא הועסק בלבנון בשנים 
האחרונות, ונקלע לסכנת מות, ולכן העדיף להרחיק לגרמניה ולנסות 
היה  שתכנו  חוזה,  לסכום  הרב  הוביל  במהרה  מזלו.  את  שם  למצא 
תשלום משכורתו של האיש בכל שבוע בתמורה לעבודה למען הישיבה, 
וכאשר לא תהיה עבודה עבורו, יעלה לבית המדרש וילמד עם אביו של 
ביקש ממנו  ולהכיר תפילה כהלכתה,  לזכות אותו לראות  וכדי  הרב. 
הרב להתיצב לעבודה בכל יום בשעה שש וחצי בבקר. הוא הגיע ביום 
הראשון, גורר אחריו ארגז כלי עבודה כבד למרכזו של בית המדרש. 
למישהו,  סמן  נסים  רבי  מבויש.  במקומו  התכוץ  התפילה  כשהחלה 
והלה הגיע והניח לו תפילין. כשסימו כולם להתפלל נגש לשאול מה 
הרב,  של  תשובתו  היתה  עבודה“,  כרגע  לי  ”אין  כעת.  לעשות  עליו 
”בינתים שב ותלמד“. ביום השלישי נשמעו שוב דפיקות ילדותיות על 
דלת חדרו של הרב. הילדון שחור העינים עמד שם, בעיניו היתה תקוה 
גדולה:“כבוד הרב, משהו התקדם עם אבא שלי? הוא נסע לגרמניה?“. 
”מה  שבעולם,  האהבה  כל  ובעיניו  נסים  רבי  לו  אמר  שלי“  ”מותק 
תאמר אם אספר לך שאבא שלך, שעמד לנסוע לגרמניה ולעזוב אתכם 
בא  לי?  מאמין  אינך  בכולל?  אצלי  לומד  שלו,  השבת  חלולי  בגלל 
בעצמך ותראה בעיניך!“. הם הלכו לשם והציצו מבחוץ לתוך החלונות 
הגדולים. האב נראה בעדם בברור כשהוא מתנועע מעל הסטנדר הגדול 
ומתוכח בענין עם היושבים לצדו. יבבה חנוקה נשמעה לצדו של רבי 
הנס  על  יחד אתו משמחה  ובכה  הילד הטהור  חיבק את  הוא  נסים, 
המתחולל מול עיניהם. ”רוצה לומר שלום לאבא?“ שאל רבי ניסים, 
האזור.  מן  נעלם  אחדות  דקות  ותוך  לשלילה,  בראשו  נענע  והילד 
חמישה ימים לאחר מכן, ירד האב מבית המדרש ושאל את הרב אם 
עדין אין שום ברז שבור בישיבה...“אתה את המשכורת שלך תקבל“, 
הרגיע אותו הרב, ”גם אם לא עשית כלום, אל דאגה. אבל מדוע אתה 
מה,  נבוך  שלך?“.  הראש  לממדי  מתאימה  שאינה  ילדים  כפת  חובש 
משש האיש את הכפה שעל ראשו, ורבי נסים מיהר להושיט לו כיפה 
חדשה במקומה. ”היום בקריאת שמע“ המשיך הרב, ”אמרת עם כולם 
’ועשו להם ציצית‘, מה דעתך, למי מתכון הקדוש ברוך הוא? לערבים 
או לנוצרים?“. ”ודאי שאילינו“ השיב האיש והתעטף כשבוי בקסמו 
של חלום בטלית חדשה שהגיש לו הרב. הוא ברך ”על מצות ציצית“ 
ואחר כך הוסיף ”שהחיינו“. רבי נסים רכס בעדינו את כפתורי חולצתו, 
והושיט לו גם זוג תפילין. לא חלף זמן רב, ואברך חדש נוסף כתלמיד 
מן השורה, חבר לאברכי הכולל. משאלתו של הילד הקטן התממשה... 
זוהי אחת הדוגמאות המאלפות לחכמה שבה פעל בי נסים כדי לקרב 
רחוקים לאביהם שבשמים. כמוה עשה למאות ולאלפים, כשהוא מוצא 
לכל אחד ואחד את המסילות המתאימות ביותר ללבבו. אהבת ישראל 
הוא, הצליחה לבקוע  ואחד באשר  לכל אחד  העצומה שבקעה מלבו 
אפילו את הלבבות האטומים ביותר...                           ומתוק האור          

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!
03-6182992


