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 הרה"ג ראובן אלבז()לוקים תעזור לי -א

הצדיק רבי משה וולך ע"ה שהיה ירא שמים בתכלית, למד רפואה באוניברסיטאות      
הגדולות בהמבורג שבגרמניה והתעשר עושר גדול מירושה שקיבל מאבותיו, ולאחר תקופה 

  .קצרה החליט לעלות לארץ ולעזור ליהודי ארץ ישראל

כשעלה לארץ והתגורר בירושלים נוכח לדעת שיש שם בסה"כ בית חולים אחד קטן      
ְתחּו בשם "משגב לדך" )בעיר העתיקה(, ולכן החליט להקים את בית חולים  "שערי צדק", פִּ

ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹודֶ י לִּ  ולהעמיד שם רופאים מומחים ואחיות   ,ה )תהילים קיח, יט(-ה ישַׁ
  .עזור ולטפל ביהודי ארץ ישראלמסורות שיוכלו ל

קודם לכן, לפני כמאה שנה ויותר, כל מי שגר בירושלים היה ירא שמים וצדיק, ולא      
היה אף יהודי מחלל שבת, אך באותה תקופה התחילה עליית החלוצים והחלוציות ששכרו 

ת לימים, אחת מהחלוציות הייתה צריכה ללד  .דירות בירושלים והתחילו להתגורר שם
דוקטור וולך קיבל אותה במאור פנים  .   "והפנו אותה התושבים לבית חולים "שערי צדק

ושאלה מספר שאלות בקשר להריונה, נתן לה סידור תפילה ואמר לה שתתפלל קודם 
!" היהודייאבל את " "! התרעמה החלוצית ואמרה: "אני לא מאמינה בדברים האלה .הלידה

יותר מכל היהודיות, אך איני מאמינה בדברים  היהודייאני , היהודייאמר הרב. "ודאי שאני 
אני מאמינה בטבע!"  " "?בסדר גמור", השיב הרב ושאל, "במה את כן מאמינה " "!הללו
אני מבקשת מהטבע שיעזור " .שאל הרב  "?וכשאת צריכה עזר וסיוע למי את פונה" . ענתה

לאחר מכן ניגש הרב לאחיות  ." טוב", השיב הרב, "תיכנסי לחדר הלידה " .לי", השיבה
צירי  האישהוציווה עליהם להשאירה בחדר ולא להיכנס לעזור לה. בינתיים תקפו את 

י, הטבע תעזור לי!" האחיות מיד מיהרו לעזור לה, אך רבי ָא ,ילידה והתחילה לצעוק "ָא
שוב  .שנית ההאישהטבע, תעזור לי!!!", צעקה  " .משה וולך עצר אותן ולא נתן להן ללכת

קמו האחיות ורצו ללכת לטפל בה, אך רבי משה וולך עצר אותן ואמר להן שהוא יתן להן 
            ההאישצירי הלידה גברו וגברו ופתאום צעקה   .את האות אימתי ללכת ולטפל בה

לוקים, תעזור לי!!" מיד הורה הרב וולך לאחיות לרוץ ולטפל בה ואמר "עכשיו ודאי זה -"א
אם היא צועקת "הטבע תעזור לי", זהו   ,דם לכן זה לא היה כאבים באמתשעת השיא, קו

לוקים", אין מה -סימן שעדיין לא הגיע שעת האמת, אך כשיגיע השעה היא תצעק "א
אך בתוך  , יכול האדם לומר שהוא מאמין בטבע  .  "לעשות, ישראל מאמינים בני מאמינים

והוברר מניסיון של שנים רבות ושיחות עם תוכו הוא מאמין בה' יתברך, ודבר זה נבדק 
אך בהמשך השיחה נוכחו כולם לראות   ,אלפי אנשים שבתחילה טענו שאינם מאמינים

כסה, תרבויות הגויים, ולדעת שהם מאמינים גדולים. וכך זה בכל יהודי, יש רק אבק שמ
ְת ָעְרבּו בַׁ  יִּ ם וַׁ ֲעֵשיהֶ ּגֹויִּ ְלְמדּו מַׁ יִּ ה כיסה על האמונה הצרופה בבורא ם )תהילים קו, לה(, זוַׁ

 .העולמים, אך בתוך כל יהודי יש את האמונה, ובסוף הוא מגיע אליה
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 ""עטרת אליהו-סיפרה הגברת מונק ע"ה, המנהלת הדגולה של בתי אבות פוניבז' ) IIהברכה שהצילה 
 

 בעל אבחנה חדה, שם , בימי השואה הנוראה, באחד ממחנות הריכוז, אחד היהודים     
לב לתופעה מוזרה, שישנם אנשים המקבלים מנה נוספת, ואחר כמה ימים נעלמים מן 

הוא שיער   ,המחנה. עקב בעין בוחנת, והתברר שגם נותנים להם לשתות מעבר למכסה
  .שכפי הנראה השתיה מורעלת

ויהי היום, כשעמד בתור לארוחת בוקר נתנו לו מנה כפולה של דג מלוח. כידוע אכילת      
והנה קרא לו האחראי:  .מלוח מצמיאה מאד, ומעט המים שקיבל לא הרוו את צמאונודג 

אך הוא הבחין בנצנוץ הרשע בעיניו והשיב: "תודה,  ." "אני רואה שאתה צמא, הנה לך מים
פתאום הבחין   .שוב הציעו לו ושוב סירב. ובינתיים יבש פיו וחש צמא נורא  ."איני צמא

ם עדינות, שמאותת לו לגשת אליו הצידה: "אני יודע למה מרחוק בגרמני בעל סבר פני
אינך שותה, גילית את הסוד שהמים מורעלים, אביא לך מים נקיים, רק שמור על כך בסוד, 

היהודי המתין, עד מהרה שב הגרמני ובידו כוס מים. לקחה   ."כי אם זה יוודע יהרגו אותי
ועיניו נעוצות בגרמני והנה  "... ך אתההיהודי מידו והחל לברך כדרכו לאט ובכוונה: "ברו

מיד אמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ושפך   ..."הבחין בחיוך של "סידרתי אותו
 .ת כך בזכות הברכה ניצל ממוו  .את המים

 

 (גל' שיחת השבוע) שנדחה המשפט
 
כך מכונה החתונה שלא היו בה נברשות נוצצות או תפריט  –" חתונה הגדולה בז'לובין"ה

משובח, אבל גדולה הייתה בצדיקים שהשתתפו בה. זו הייתה חתונת נכדתו של בעל 
 .יצחק מברדיצ'ב-זלמן מלאדי, עם נכדו של רבי לוי-התניא, רבי שניאור

היה בעל משרה אחד מחסידיו של אדמו"ר הזקן, בעל התניא, היה יהודי ושמו ר' אריה. הוא 
ָשם עירוני'. תחת ידו היו כל ספרי הלידות, הנישואין והגירושין,  –רמה וחשובה בעירו  'רַׁ

 .ולהבדיל גם ספרי המתים. זו משרה שדרשה אמינות גבוהה, והוא אכן זכה לאמון רב
הדין -יהודי וביקש להתגייר. לאחר שבית-הדין המקומי תושב לא-פעם אחת פנה אל בית

ישראל אושר גיורו, אבל כאן נתקלו הדיינים בבעיה קשה: -שותו להצטרף לעםעמד על נחי
חוקי באותם ימים, ולא נראתה שום אפשרות לרשום את הגר כיהודי -גיור היה לא

 .במסמכים הרשמיים
הלכו הדיינים אל ר' אריה לטכס עמו עצה. במוחו עלה רעיון: באותם ימים נפטר יהודי 

הצדק. "אפשר להימנע מלרשום את -בדיוק את גילו של גר מתושבי העיר, אשר גילו תאם
 .פטירתו של היהודי, ומסמכיו הרשמיים יימסרו לגר", הציע ר' אריה

ההצעה נתקבלה בשמחה וכך נעשה. אולם לא עבר זמן ודבר הרישום הכוזב נודע 
 .למלשינים, והללו מיהרו למסור זאת לשלטונות. ר' אריה נחקר והוזמן למשפט

יתה גדולה. הוא הואשם בעֵברות של זיוף ורישום כוזב, וחומרתן הייתה גדולה הסכנה הי
ליבו נסע -דווקא מפני שמילא תפקיד בכיר ואחראי. העונש הצפוי היה אף הוא חמור. במר

 .ר' אריה אל אדמו"ר הזקן הרה"ק בעל התניא ושפך לפניו את שיחו
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י להשתדל לדחות את יום שאל הרבי על מועד המשפט. לאחר הרהור קל המליץ: "כדא
 .המשפט". יצא ר' אריה ועשה כאשר צּווה, ואכן, המשפט נדחה

כאשר התקרב המועד החדש שוב נסע ר' אריה אל אדמו"ר הזקן, וגם הפעם אמר לו הרבי 
כי ישתדל לדחות את מועד המשפט. כך היה כמה פעמים, ובכל פעם, בהתקרב מועד 

 .פלא בקשת הדחייה התקבלה-משפט, ובדרךהמשפט, הורה לו הרבי לפעול לדחיית ה
אך בסופו של דבר נאמר לר' אריה כי לא יוכל עוד לדחות את המשפט, והוא שוב מיהר 
אל אדמו"ר הזקן. אמר לו הרבי: "בדיוק בימים האלה נחגוג את חתונת נכדתי עם נכד 

ת מתאימה יצחק מברדיצ'ב, בעיירה ז'לובין. זו תהיה הזדמנו-מחותני הרב הקדוש רבי לוי
 ."בעבורך לגשת אל מחותני ולבקש את ברכתו, ובוודאי יוכל לעזור לך

יצא ר' אריה לז'לובין. לשמחתו הרבה גילה כי הצדיק מברדיצ'ב כבר נמצא במקום ומקבל 
קהל באכסנייתו. אך בבואו לשם ובראותו את המון הממתינים, נפלה רוחו. הוא הבין כי 

 .והלוואי מחר היום לא יספיק להיכנס אל הקודש,
החליט ר' אריה להתחכם. קרוב לחצות הלילה בא לאכסניית הצדיק ונעמד ליד פתח חדרו. 

 .הוא קיווה להיות הראשון מיד כאשר ישוב הצדיק לקבל קהל
פשר לר' אריה לראות את הנעֶשה בפנים. המראה  דלת החדר הייתה פתוחה מעט, והדבר אִּ

 .שנגלה לעיניו הותיר אותו משתומם
ק מברדיצ'ב שכב על מיטתו ועיניו עצומות, כישן. שני גבאים עמדו משני צידיו. האחד הצדי

החזיק את ספר הזוהר והשני ספר משניות. שניהם קראו מהספרים שבידם בעת ובעונה 
אחת, אך אם אחד מהם טעה בקריאה מיד פקח הצדיק את עיניו ואמר: "נו, נו". כך נמשך 

 .'הצדיק את 'שנתו הדבר שעתיים תמימות, ובזה סיים
כאשר דלתו של הצדיק נפתחה לקבלת קהל היה ר' אריה הראשון בתור. הצדיק קיבל את 

פנים ובחביבות ושאל: "מי שלח אותך לכאן?". ענה ר' אריה: "הרבי שלי". "ומי -פניו במאור
 .הוא הרבי שלך?", הוסיף רבי לוי יצחק לשאול, ור' אריה ענה

איש האלוקים?...", החל רבי לוי יצחק למנות בהתפעלות  אה, המחותן? הגאון, הצדיק,"
את שבחיו של אדמו"ר הזקן לפני החסיד. שוב ושוב חזר על דבריו בשבחים מפליגים, 

כך נהג לומר לעתים קרובות  –ליבי[" -ולבסוף פנה אל ר' אריה ואמר: "נו, סערצע ]=מחמד
 .""אמור לי במה העניין –

ָשם עירוני?! סיפר ר' אריה את כל העניין.  הבעת תמיהה עלתה על פני הצדיק והוא שאל: "רַׁ
ממונה על העיר?! כיצד מגיע יהודי להיות רשם עירוני?!". אזר החסיד אומץ וענה: "הרבי 

 ."שלי הוא שיעץ לי לקבל עליי משרה זו
כן, המחותן שלי, הגאון -יצחק בשומעו את התשובה, ואמר: "אם-אורו פניו של רבי לוי

כן, השם -נו, אם –ו' וכו' )ומנה שוב את שבחיו(, הוא אמר לך לעסוק במשרה זו הצדיק וכ
 ."!יתברך יעזור לך וישמור אותך מכל צרה

חזר החסיד אל אדמו"ר הזקן, וסיפר את אשר אמר לו הצדיק מברדיצ'ב. הביט בו הרבי 
 .כן?", וכפל את דבריו-לב ואמר: "אה, רואה אתה, עצה טובה יעצתי לך, הלא-בטוב

ר' אריה האמין בכל ליבו בברכה שקיבל אך עדיין לא ידע מה יענה ומה יאמר ביום המשפט 
 .הקרב והולך
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ביום שלפני המשפט עדיין לא ידע מה לעשות ביום המחרת, אך פתאום נודע כי בבניין 
המשפט פרצה שֵרפה, וכל התיקים והמסמכים, ובהם גם תיק החקירה שלו וכתב -בית

 ...עלו באש –האישום החמור 
 

 העסקה

   :, סיפרםרבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א אב"ד כפר חסידין הגאו     

 םובקומה התחתונה דר אד , בקומה העליונה םאחד דרו משפחה ברוכת ילדין בבני     
 מבוגר. 

הוא יכול לבקש  אםאחד התקשר המבוגר לשכנו שבקומה העליונה, וביקש ממנו  םיו      
 ךהוא הול ןשכ , םהגרביי םמילדיו להסתובב בבית בשעות הערב מהשעה שמונה רק ע

מלאי פליאה,  םהסתכל עליו שכנו במבטי  .לו םמפריעי םוהרעש של הנעליים מוקדן לישו
דיר גארנישט שולדיג" ן בי ך"אי –שכר דירה ם אני משל –ואמר שהדבר לא נראה לו הגיוני 

אני יכול לבקש מילדיי לעשות  ךאי– נורמלי םמותר לי לחיות כאד –ם כלו ךל אינני חייב –
יחלצו את  ם, ומיד כשמגיעה השעה שמונה בערב כולןבכל לילה, להסתכל על השעו ןכ

 ן. השכןלא ולא! אני לא יכול לעשות כ –?! םהגרביים ויתחילו להסתובב רק עם הנעליי
ן , וכל רעש קטןזק םשהוא אד םו בטוב טעאצל שכנו ולהסביר ל ןהמבוגר ניסה להתחנ

 ןערלות, השכם דבריו נפלו על אוזניי ך, אםמוקדן לישו ך, והוא הולןמפריע לו לישו
הלב ן מם היוצאים ראה שבדברי ןלאחר שהזק  .מילדיון לבקש כ ףמלמעלה סירב בתוק

חשוב לבוא עמו אל יהודי  םהוא מסכי םלא יוכל לפעול אצלו מאומה, שאל את שכינו א
 ןדבר, וכל אחד ישטח בפניו את צדדיו לכא ¹דבר מתון ופקח והוא מבים ונכבד שהוא חכ

ם החכ ם אתה תראה שג –מיד ואמר: בודאי! ם הסכין יעשו. השכ ן, וכאשר יאמר כןולכא
 .עשו ךוכ םכלו ךאני חייב לן ללבי ויאמר שאי ןההוא יבי

שמע בכובד ם . החכןולכאן דבריו לכאחשוב, וכל אחד אמר את ם הלכו לאותו אדם ה     
ולאחר מחשבה פנה אל היהודי מהקומה העליונה ושאלו  , ראש את דברי כל אחד ואחד

מהשעה שמונה בערב, ם הגרביי םשתמורת כל לילה שילדיו יסתובבו רק עם הוא מסכים א
, לעסקהברצינות  ןהוא מתכוי םושאלו א םדולר! הלה הסתכל על החכ םהוא יקבל חמישי

אזי בכל לילה אתה מקבל  , ךלכם אתה מסכי ם! אעסקהזו  עסקה  !השיב "ודאים והחכ
 ן.בתשואת ח םהיהודי הסכי ןדולר!", ואכ םחמישי ןבמזומ

ושאל אותו: הגד נא, כמה שוה "חסד"?, וענה הלה  םפנה אליו החכם לאחר שהסכי     
חסד יבנה" ם ג'( "עול פ"ט, ם: הלא כתיב בקרא )תהליםשהוא אינו יודע, ושוב שאל החכ

ם "? וענה הלה שהעולםהגד נא, כמה שוה "עול –מלא! ם עול םר"ל שבמעשי חסד בוני –
אתה חייב לי  אםואמר: הלא  םהחכ ךויותר. המשי םדולרי םימיליונ ימיליונשוה  יבוודא

והסכמת לעשות  , ךואת משפחת ךדולר אתה מוכר את עצמם ובכ"ז בעבור חמישי –םכלו
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 ןעומד בדלת ומבקש לית ןהשכ , ךבעצמ ן! ועתה התבונחןבתשואת  לשכנךאת הטובה הזו 
 ...!?, ואתה משחק עמו וזורק אותו החוצהםימיליונ ךל

 )ג'סיקה קליין לבנבראון ( הציצית של אבא

 

המוקדמים ביותר הוא  יימזיכרונותכשהייתי קטנה, הלכתי עם אבי לבית הכנסת. אחד 
היותי מספיק צעירה כדי לשבת על ברכיו בעזרת הגברים, שבה ישבנו ושיחקנו בשני סוגי 
משחקים. המשחק הראשון נקרא "מצא את האל"ף". יכול להיות שזה נשמע קל, אך האמינו 
לי, למצוא את האות אל"ף בתוך ים של אותיות עבריות היה אתגר די קשה לילדה בת 

רבע. משחק זה נועד לגרום לי להיות בשקט בבית הכנסת, אך אבוי, התוצאה שלוש או א
 היתה הפוכה: כל פעם שמצאתי אל"ף צעקתי בתרועת ניצחון: "אל"ף!"

 וכך המציא אבי את המשחק השני שהיה הרבה יותר שקט.

פעם קלע את -אבא לימד אותי כיצד לקלוע את הציצית של טליתו. אינני חושבת שהוא אי
 אך הוא לימד אותי כיצד לקלוע את החוטים שהשתלשלו מטליתו הלבנה והרכה. צמותי,

אתם ודאי חושבים לעצמכם, מדוע עובדות אלה כה משמעותיות? כמובן, גבר יכול לקלוע 
צמה פשוטה, ולכן מדוע שלא יוכל להקנות מיומנות זו לבתו היחידה? אז תבינו, אבי היה 

ן טוב יותר וחלקן פחות, לא תמיד הבנתי את דבריו עולה חדש. הוא דיבר שפות רבות, חלק
או התנהגותו. מה שכן הבנתי זה את חיבוקיו, את דגדוגיו מתחת לסנטרי, ואת הסוכריות 
שתמיד היו לו בכיסים. ואיכשהו הבנתי את הוראותיו השקטות. למעלה, למטה, מעל, 

ת השיעורים הקטנטנות למדו א יואצבעותילאט לאט הקליעה קיבלה צורה,  –מתחת 
 מידיו הגדולות והעדינות.

כשהתבגרתי לא היו הרבה דברים נוספים שזכרתי את אבי מלמד אותי. אחרי הכל, מה 
הוא כבר יכל ללמד נערה שקבלה ציון טוב מאד בכל המקצועות ורצתה ללכת 
לאוניברסיטה הטובה ביותר? שהעריכה את לימודי החול יותר מאשר כל חכמה עממית 

 היה ללמדה.שאביה יכול 

ואולם, היום, מה שאני זוכרת מהקולג' נראה כמו טשטוש אחד גדול של טריוויה 
אינטלקטואלית לעומת השיעורים הפשוטים של אבי. הוא לימד אותי לומר "שמע ישראל" 
לפני השינה ו"מודה אני" כשהתעוררתי. הוא לימד אותי את הברכות ללחם, יין ולפעמים 

-זוכרת לומר ברכות לפני אכילה, אך אני יודעת את כולם בעלגם לויסקי. לא תמיד אני 
 פה. כמו שאני זוכרת את המספר שלי בביטוח לאומי או את שמי היהודי.

כשאבי נפטר לאחר מחלה קצרה, בשלווה במיטתו בגיל שמונים ושתיים, פנה אלי אדם 
אל אותי בהתאם להלכה היהודית. הוא ש ללוויהמחברה קדישא וביקש להכין את הגופה 
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לו", עניתי,  השהייתטלית שבה היה רוצה להתעטף כתכריכים. "בטח  ההייתאם לאבי 
 והלכתי לקחת את אותה טלית ישנה וטובה משקית התפילין שליד מיטתו.

שאת שמו כרגע אינני זוכרת אך את טוב ליבו ואדיבותו לעולם  –האיש מחברה קדישא 
בהלם ובצער לא הייתי אפילו בטוחה שאל אותי שאלה, שבהיותי שקועה  –לא אשכח 

ששמעתי אותה נכון. הוא שאל אותי אם הייתי רוצה לשמור לעצמי את אחת מציציות 
הטלית. נעצתי בו מבט המום, וכמעט צחקתי בשמחה פתאומית ובגל של רווחה בלתי 
צפויה: "באמת אני יכולה?" שאלתי, נדהמת מכך שהדינים הנוקשים של קבורה יהודית 

מחווה כה סנטימנטלית אך מאד משמעותית. הוא הרגיע אותי שזה בסדר וביקש יאפשרו 
 מספריים.

השגתי מספריים ונמתחתי כשעמד לגזור את הפתיל. באותו רגע, אחד מאמצעי הקשר של 
אבא אל העולם הגשמי נחתך, והרגשתי כמעט קשר טבורי בין האב שמילא את ימי חיי 

 כשהקשר הפיזי הזה נחתך, קשר חדש נוצר. . ואולם,יבזיכרונוהאב שעכשיו ידור 

היום, בכל פעם שאני נוגעת בציצית, זה כאילו אני נוגעת באבא שלי. הפתיל הקלוע, 
שאותו קלעתי אני, הוא תזכורת מוחשית לאחד השיעורים המתוקים ביותר שלו. בקליעות 
הציצית נמצאים פתילי חייו, החולין משולב עם הרוחני, בקשר פרטי ומיוחד שנשאר קשר 

העולם הזה. הציצית משמשת עתה סימניה בסידור ארוך גם אחרי שנשמתו עזבה את 
התפילה שלי, וכשאני הופכת דף אחר דף אני מוצאת את ה"אל"פים" וזוכרת את אבי, 

 שאת חכמתו השקטה אני מקווה לכבד בכל פעם שאגע במתנתו האחרונה.

 חור בצוואר

שנה בכנס התעוררות ברמת גן. במהלך הערב קמה  11 –סיפור נפלא. שהתרחש לפני כ 
אישה צעירה מהקהל, וביקשה מהרב לספר לציבור את סיפורה האישי. הרב נתן לה את 

 רשות הדיבור ופתחה ב סיפור מצמרר שגרם לרבים מהקהל לבכי והתרגשות: 

תיים, כאשר יום אחד התנפחה לי קוראים לי אורלי חיה בת לאה. הכל התחיל לפני שנ
הרופאים הודיעו לי את הבשורה הרפואה ו  -בצוואר בלוטה מוזרה. הלכתי לבדיקה בבית

נלקחתי מיד   '!שנפלה עלי כרעם ביום בהיר: 'יש לך גידול ממאיר בצוואר וסביבותיו
  .והרופאים התכוננו לקראת ניתוח קשה ומסובך בצווארי. ונתנו לי חדר פרטי לאשפוז

הרופאים נכנסים אלי לחדר כשבידם צינור של ברז ממש, ואמרו לי: 'במהלך הניתוח נצטרך 
להגן על קנה הנשימה שלך, ולאחר הניתוח תצטרכי להיות עם צינור מחוץ לגופך על מנת 

את דברי הרופאים. זה ממש מזעזע. ביקשתי מהרופאים  יעיכלתלא  .' שתוכלי לנשום
להתאפס'. הקב"ה שם אותי בחדר לבד כדי שאוכל לצעוק אליו 'לצאת מהחדר לכמה דקות 

כשהם יצאו מהחדר צעקתי אל הקב"ה ואמרתי לו: 'בורא עולם,   .ולהתפלל מעמקי הנשמה
  '!הם מדברים ומפחידים, אך רק אתה תחליט מה יהיה איתי. הם לא מחליטים כלום
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הרפואי שלי ואמרה  הרפואה, שהיא חברה טובה שלי, ראתה את תיק-אחת האחיות בבית
ו תוכלי צוואר, שדרכלי בפחד וברחמים. 'זה ניתוח קשה מאוד שאת תצאי ממנו עם חור ב

עצרתי אותה מיד ואמרתי: 'למה את מרחמת   '!לנשום ואיתם תסתובבי משך כמה שנים
עלי? התפללתי מאוד חזק ואני מאמינה בכוחה של תפילה. הקב"ה מנהל את העולם! אני 

א מהניתוח הזה ללא חור וצינור! יהיו פה רק ניסים ונפלאות, כי הקב"ה מבטיחה לך שאצ
כשהיא יצאה מהחדר, התחלתי לבכות להקב"ה ואמרתי '! הרופא כל בשר ומפליא לעשות

לו שאני מאמינה רק בו, שהוא הרופא הכי גדול, שיכול לעשות לנו ישועות ולהעלים כל 
  .בעיות ומחלות

  .הגרון והוציאו את הגידול אזורחלו את הניתוח, פתחו את יום הניתוח הגיע. הרופאים ה
ללא שום צינור וללא שום חור, ככה הגידול נשלף באורח  –הרופאים היו בהלם מוחלט 

יצאתי, כאמור, מהניתוח ללא שום   ...ובעצם הניתוח הסתיים לפני שהוא התחיל , פלא
 - ה בבורא עולם, שהוא הכלצינור של אמונ –חור וללא שום צינור, רק עם צינור אחד 

יכול, אם רק תאמין בו, אם רק תפנה אליו ותבקש ממנו שיושיע אותך, כי הוא המושל 
  .בכל! כך יצאתי מ הניתוח בריאה ושלמה

נות אך גילו מחלה חדשה, ל"ע, יזמן מה לאחר הניתוח נערכו לי בדיקות שיצאו תק
ור לה להתאמץ כי החמצן שלי הריאות. כיום יש לי קוצר נשימה ואס באזורשמתפתחת 

אורלי חיה   '!הרופאים אומרים לי: 'אין לנו יותר מה לעשות  .יורד מכל פעולה קטנה
המשיכה בהתרגשות ובדמעות. אבל אני יודעת דבר אחד, שאני מאמינה באמונה שלמה, 

התפילה והדיבור  –שיש רופא אחד בעולם שבידו הכל, והוא נותן לנו תרופת פלא והיא 
אני מאמינה   .כי תפילה היא ראשי תיבות: ת רופת פ לא י חידה ל יהודי ה מאמין  !עמו

באמונה שלימה שבזכות התפילות לבורא עולם וההתחזקות שלנו, שרק דרכם תגיע אלי 
תדעו לכם, כל מה שה' עושה זה לא סתם! ה' הוא הצדיק! כל מעשיו  .הישועה וההצלה

על כל מעשיו! כי אם הקב"ה עשה לי זאת, יש לו הם בצדק מוחלט, וביותר מכל, רחמיו 
 '.הכל לטובה –הכל!  –את כל הסיבות שלו, וזה הרחמים הגדולים ביותר, כי הכל 

אורלי סיימה בבקשה מהציבור הנרגש והדומע להתפלל עליה ולקבל בשבילה 'קבלות', 
ה, ואכן באותו מעמד קיבלו עשרות אנשים ונשים על עצמם 'קבלות' לרפואתה השלמ

על כן כדאי להשתמש במרגלית נפלאה זו, שהעניק לנו הקב"ה, והיא התפילה  . בס"ד
שיש בכוחה לשבור את כל המחיצות וגם לשנות גדרי הטבע ולבטל  בדמעההמשולבת 

 גזירות קשות ורעות

 .)הובא בספר 'מחשבת נחום', שמועות וסיפורים, עמ' רמ( תאוות האכילה

 

אחד מהחסידים של רבי משה צבי מסאווראן, היה גדול בתורה, אלא שהייתה בו 
כולו -מידה מגונה: הוא היה זולל וסובא. לא חלילה דברים לא כשרים, אבל מונח כל

באוכל, מחפש לעצמו מטעמים משובחים, יין טוב, ומשקיע "עבודה רבה" בכל עניני 
 .האכילה
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קועים בתוך האכילה בצורה מוגזמת, הרי זה ידוע שריבוי האכילה, ובוודאי כאשר ש
מפריע לרוחניות. בתנא דבי אליהו מובא "עד שיתפלל אדם על דברי תורה שיכנסו 
לתוך מעיו, יתפלל על ריבוי אכילה ושתיה שלא יכנסו לתוך מעיו". העשן העולה 

לרוחניות, ומושך את האדם  הוצימאונמריבוי המאכלים, מחשיך את אור הנשמה 
ולעצלות, שהן היפך קניני תורה. יש על זה אריכות דברים נפלאה ב"סידורו לכבדות 

 .של שבת" השורש החמישי, וברבים מספרי החסידות
היו החברים של אותו חסיד, רואים את הלהיטות הגדולה שלו לכל עניין של מאכל, 
העיסוק התמידי באוכל, המחשבה וההתלהבות לאוכל טוב ומשובח, והיו מעירים לו 

ועם שיח, שזו לא הדרך וכו', אולם דבריהם היו כקול קורא במדבר. שום דבר לא בנ
הצליח לשנות את אותו חבר ממנהגו המגונה. כאילו תפס אותו "בולמוס" כל פעם 

 ...שראה אוכל
 .בעבר, היו מכינים הכל לבד, מליחת בשר עשו לבד, גבינות עשו לבד, הכל

ים היה בימות החורף, אז החלב זול. היו רבים מכינים חמאה בבית. הזמן המתא
מבשלים את החלב ומטעימים אותו כהוגן, ולאחר מכן מוזגים את החלב לתוך כדי 
חרס סגורים היטב, ומניחים את הכדים במרתף הבית, בעיקר לימות הקיץ בהם אין 

 .עשבים לבהמות ומחיר החלב עולה
את "מנהג" בעלה  השהאי. ומתוך שידעה ההאישגם בביתו של אותו חסיד עשתה כך 

 .ולהיטותו לדברי מאכל, לכן השגיחה היטב על הכדים, והצניע אותם בפינת המרתף
לקרובי משפחתה שהתגוררו בעיירה רחוקה. וכדי להיות  ההאישויהי היום, נסעה 

בטוחה שעד שתחזור לא יסיים בעלה את החמאה מבלי להשאיר שריד ופליט... 
לו שהכדים שנמצאים במרתף מכילים "שומן  הערימה עליו בסיפור כזב, וסיפרה

אווזים" אותו הקדימה והכינה עבור חג הפסח. זה כבר מוכן לפסח, הזהירה אותו, 
 ...בהם פירור חמץ לייפונקי ושמור, אין לגעת בכדים בכלל, שחלילה לא 

עבר יום, ועוד יום. החליט האיש לבדוק את שומן האווזים... רק להריח... אולי 
 ...בכל מקרה לא הרבהלטעום... 

ירד אל המרתף וראה שם לא פחות מעשרה כדים... אמר לעצמו: הרי כל ימי הפסח 
אינם אלא שמונה ימים )עם יו"ט שני הנהוג בחו"ל(, וגם אם נאכל כל יום כד שלם, 

 ...עדיין יש כאן די והותר... מה יכול כבר להיות אם אטעם מעט
עוף שהכין לעצמו, -.. ושפך לתוך צלחת מרקאמר ועשה. לקח מעט מ"שומן האווזים".

 !!בחלב הוא אוכל-אכל ושבע, ולא שיער ולא העלה על דעתו כי בשר
למחרת, הטעם של אתמול עדיין בפיו, שוב עשה כך. וכיוון שעבר ושנה, אם כי בשוגג, 

 .ערב עליו המאכל, רחמנא ליצלן, והיה זה מאכלו דבר יום ביומו
בחלב. -ין חסידים, רוצה להתעלות, ואוכל יום יום בשריהודי, בן תורה, מסתובב ב

 .מברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, לא חולם מה הוא מכניס לתוך פיו
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חזרה. עד מהרה גילתה את מה שקרה. שני כדים התרוקנו.  הוהאישעברו הימים 
מיהרה ושאלה את בעלה: הרי דיברנו שזה לפסח... הודה הבעל שאכן ראה כי יש 

 !!!ול, ולקח מזה לארוחתו, להשביח את מרק העוף שאכל מדי יוםברווח גד
של עולם, בשר בחלב אכלת!! חמאה בתוך  וריבונוהתחילה לזעוק:  ההאישנחרדה 

מרק עוף, אוי ווי, מה עשית?! בישלת בשר בחלב, אכלת בשר בחלב, אנה אנו 
 !!!באים

שר בחלב, טרפה כל חיינו אנחנו מקפידים במטבח על חומרות והידורים, וכאן ב
 !?ממש, כל המטבח טרף, מה אכלת, מה עשית

שמים הוא היה. למדן הוא היה וחסיד הוא היה. -רעבתן זה דבר אחד, אבל ירא
וכששמע את הדברים האלו כמעט והתעלף. הוא, המקפיד על קוצו של יו"ד, המהדר 

נכשל  בכל מצוה ובורח מן העבירה, הנשמר מכל דבר איסור ובפרט בענייני אכילה,
 !?בכזה חטא?! להיכן הוא יוליך את חרפתו לפני הקב"ה. מה יעשה כעת

דמעות חמות זלגו מעיניו, והוא לא ידע לשית עצות בנפשו. בצר לו, קם ונסע אל 
הרה"ק רבי משה מסאווראן, לתנות בפניו את צערו ולבקש ממנו דרך תשובה,  -רבו 

 .תיקון על מעשיו
עצום, ואמר: מכיר אני אותך ובטוחני שתמצא את שמע רבי משה את דבריו בכאב 

הדרך לשוב בתשובה על עצם העבירה שנכשלת בשוגג. הקב"ה רוצה בתשובה 
ובוודאי יראה את צערך על השגגה שנפלה לידך, אולם על הדבר הזה אתה צריך 

נפש, איך יהודי נכבד כמוך שקוע בתאוות האכילה, נכון שלא ידעת -לעשות חשבון
וזים, אבל איך מגיע שאדם כמוך לא מספיק לו מרק עוף חם וטעים, שזה שומן או

אלא דחוף לו להוסיף על זה גם שומן אווזים. לא רעב היית, לא חולה היית, סתם 
 ...בגלל תיאבון ורעבתנות נפלת לכזה בור

 
 
 

 
 


