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מטעמים לשולחן
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ...ויאמרו אם מצאנו חן
בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך ...ויאמר משה האחיכם יבאו למלחמה
ואתם תשבו פה( ..לב ,א-ו)
בני ראובן וגד התחיבו לפני משה להיחלץ חושים ,ולא לשוב אל בתיהם ,עד
שכל בני ישראל מתנחלים איש בנחלתו .אולם גם לאחר שהם מבטיחים לעשות
זאת ,ממשיך משה לדבר אליהם דברים כדרבנות ואומר” :ואם לא תעשון כן הנה
חטאתם לה‘ ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם“ (שם ,כג‘) וקשה ,מדוע המשיך
לדבר אליהם קשות אף לאחר שהצהירו שילחמו יד ביד ,כתף בכתף ,עם אחיהם
במלחמותיהם לרשת את ארץ כנען מעבר לירדן? הלא בנהג שבעולם ,שכאשר
הצד השני מסכים לכל מה שנתבקש ממנו ,אין מוסיפים ומיסרים אותו כמו
בתחלה ,בטרם נענה והסכים לכל מה שהתבקש ממנו? מתרץ רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ“ל בספר חכמת חיים“ ,שכאשר נדקדק בדבריהם של בני גד ובני
ראובן נמצא ,כי הם לא הכניסו בדבריהם את שם ה‘” .גדרת צאן נבנה ...ואנחנו
נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם“ ,אמרו ,אולם
העקר חסר מן הספר ...היכן הוא שם ה‘ .היכן הם מזכירים שהקב“ה הוא ההולך
לפני בני ישראל ,והוא זה שמדביר את אויביהם תחתיהם? באמרם ”אנחנו“ ללא
הזכרת שם שמים יש משום הסתמכות על כחי ועצם ידי .לפיכך מוכיח אותם על
כך משה ואומר להם” :אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה‘ למלחמה“
(שם ,כ) ,ומוסיף עוד“ :ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה‘“ (שם ,כא) ,רק אז
”והייתם נקים מה‘ ומישראל“ (שם ,כב) ,אבל אם ”לא תעשון כן“ ,ולא תזכירו שם
ה‘ ”הנה חטאתם לה‘ ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם“ (שם כג) .או אז הבינו בני
גד ובני ראובן שהם נכשלו בלשונם ,ומיד תקנו ואמרו” :ועבדיך יעברו כל חלוץ
צבא לפני ה‘ למלחמה“ (שם ,כז) ,ועוד הוסיפו ”כאשר אדני דבר“ ולא כמו שאנחנו
דברנו ...וגם בהמשך דבריהם צינו ”נחנו נעבר חלוצים לפני ה‘ ארץ כנען“ (שם,
לב) .בענין זה אומר השל“ה הקדוש (שער האותיות אות א‘ ,ערך אמת ואמונה) שמן הכתוב
(במדבר ט ,יח)” :על פי ה‘ יסעו ...ועל פי ה‘ יחנו“ ,לומדים כי שם שמים צריך להיות
שגור על פיו של כל יהודי ,ובכל דבר צריך הוא לומר ”אם ירצה ה‘“ ,וסימנך
”ועצת ה‘ היא תקום“ (משלי יט ,כא) ,הי“א ראשי תבות :אם ירצה ה‘ ...דהינו :אם
ירצה ה‘ ,או אז תקום העצה .במדרש מובא (מדרש אלפא ביתא דבן סירא) שפעם פגש
אליהו הנביא באדם שהלך לשוק ,שאל אותו אליהו” :לאן מועדות פניך?“ והשיב
שהוא הולך לקנות שורים לחרש בהם את שדותיו” .אמר :אם יגזור ה‘“ העיר לו
אליהו ,אך הלה לא הסכים עמו ואמר ‘ :הרי מעותי בידי ואעשה בהם כרצוני‘...
בדרכו נפל ארנקו ,וכשבקש לשלם עבור השורים שקנה ,שלח את ידו לכיסו,
והנה הוא רואה כי הארנק כלו נעלם .שב האיש לביתו ממרמר ועצוב ,נטל מביתו
כסף נוסף ויצא לדרכו .שוב פגש באליהו בדרכו ושוב שאל אותו אליהו לרצונו
ולמעשיו .הפעם הפנים האיש את הלקח והשיב ”הולך אני לקנות שורים ,אם
יגזור ה‘“ .לשמע דבריו ברכו אליהו” :לך לשלום וה‘ יצליח דרכך“ .עמד אליהו
והכניס לכיסו של האיש את כל מעותיו מבלי שידע עליהן מאומה .כשבקש לשלם
מצא בכיסו שלש מאות דינרים ,קנה בהם פרות יקרות ,ולאחר שחרש בהם את
שדותיו ,מכר אותן למלך באלף דינרים של זהב .הנה כי כן ,כאשר אדם זוכר כי
הקב“ה הוא הנותן בידו כח לעשות חיל הוא זוכה שמן השמים יעזרו לו בכל
אשר יפנה.
ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה (לב ,לג)
מהו ”גדגד“? הגמרא (שבת קד ע“א) דורשת על האותיות :אל“ף בי“ת  -אלף בינה,
גימ“ל דל“ת-גמל דלים ,ה“ו -זה שמו של הקב“ה.ז“ח ט“י כ“ל  -ואם אתה
עושה כן ,הקב“ה זן אותך וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר
לעולם הבא .על פי דברי הגמרא הללו” ,גדגד“ רומז לאדם שגומל דלים ,אבל
לא באופן מקרי ולא באופן חד פעמי ,אלא ”כל חייו בעמד והחזר קאי“ .גומל
דלים וגומל דלים תמיד .לא פעם נראה ,שגמילות הדלים הזו עושה חור ,בכיס
או בראש .לפעמים גמילות חסדים כרוכה בהוצאות כספיות קטנות או גדולות.
לפעמים גמילות-חסדים היא הקשבה בסבלנות לאדם שרוצה לשפוך את ליבו,
לתת תשומת לב ,לא לכעוס מול ’נודניקים‘ וטרדנים למיניהם .לא פעם ,עשית
החסד עושה ,כביכול ,חור ,אבל התוצאה של ”חר הגדגד“ היא“-ויחנו ביטבתה“,
הקב“ה בכבודו ובעצמו מיטיב לגומלי החסדים!
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
הלכות שלושת השבועות
א .אף על פי שמותר מעיקר הדין
לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרדיו
ורשם-קול שירי קודש המלווים בכלי
נגינה ,מכל מקום בימי המצרים יש
למנוע מלשומעם .ומיהו בשמחת
מצוה כגון בשמחת חתן וכלה ,או
מילה ,או פדיון הבן ,או בר מצוה,
או סיום מסכתא ,מותר לשמוע
שירי קודש המלווים בכלי נגינה,
שכל שהיא שמחת מצוה יש להקל
בדבר .ושירה בפה כשהיא דרך
הודאה להשם יתברך ,בלי כלי נגינה,
מותרת אף בימים אלה ,ומכל שכן
שמותר להשמיע נעימה בתפילה,
או בשעה שעוסק בתורה ,וכל שכן
בשבתות שבתוך ימי בין המצרים,
ואין להחמיר בזה כלל ,ואפילו בשבת
שחל בה תשעה באב.
ב .מי שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל
נכרים ,מותר לו להמשיך לנגן עד
שבוע שחל בו ט‘ באב .וכן מורה
לנגינה שמלמד לנגן בכלי שיר ,ויש
לו הפסד ממון אם יפסיק מללמד
לנגן ,מותר לו להמשיך ללמד לנגן
בכלי שיר עד שבוע שחל בו ט‘ באב.
וטוב להחמיר מראש חודש אב.
חזון עובדיה

ומתוק האור

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
יש ילדים הסובלים קלות מקשיי תפישה ,קשיי למידה
ומעוד כל מיני הגדרות מקצועיות פחות ,מקצועיות יותר,
המסבירות את מצוקתם הלימודית להבין ,לקלוט ולהשיג.
בקיצור מדובר בילדים עם הישגים בינוניים הגורמים
בדרך כלל ללחץ מצד ההורים המצפים והחולמים על גאון
סידרתי ,בעוד שהחמוד שלהם איננו אלא ילד חלש בהישגיו
הלימודיים ,ואף פחות מכך .ילד כזה היה זליג נורדמן תושב
שכונת “מאורות דוד” בירושלים .הוא מאד רצה להצליח
בלימודים ,ושינן את הסוגיות הנלמדות והמשניות ,פעם
אחר פעם .אבל הדברים היו פורחים מזכרונו ,שלא לדבר
שהשקלא והטריא במהלך הסוגיות לא היה מצליח לחדור
אל מעבר למעלה הקרום העליון של מוחו .נכון ,המלמדים
לא היו רושמים לו ציונים שליליים ,כי סוף סוף התנהגותו
היתה מופתית וגם השתדלותו ורצינותו היו ראויים לשבח.
וכידוע ציון איננו רק מדד להישג יבש ,אלא גם חופן בחובו
את כל מכלול הרצון ,ההתמדה והשאיפות .גם הקריאה לא
היתה שזורה על לשונו של זליג ינוקא ,ומפעם לפעם תוך
כדי קריאה ,הוא היה מרחף מעל המילים והאותיות ושתיקה
מביכה היתה קונה שביתה סביבו .הוא בהה במילים והן לא
שידרו לו דבר“ .נשמה טובה זליגל שלנו” היתה אומרת סבתו
סוניה פרידמן “נשמה שיותר שואבת רוחניות מן העליונים
מאשר כאן בעולם הגשמי” .היא היתה חובקת אותו בשתי
ידיים אוהבות ,נושקת על מצחו ולוחשת על אוזנו “זליג
מתוק שלי ,לסבתא יש תפילה שתהיה צדיק אמיתי ,ירא
שמים מרבים .מלאך של טוב לב ...ומי אמר שלכל המלאכים
יש ציונים טובים ”...ושניהם היו פורצים בצחוק מתגלגל.
בצלאל נורדמן ,אביו של זליג ,היה מודאג למדי .בעוד חצי
שנה זליג יעלה לתורה ,וכפי מנהג בית הכנסת השכונתי
“שערי חוכמה” על החתן הצעיר לקרוא את כל הפרשה,
ואין ויתורים בנושא זה .חתן בר-מצווה שלא מסוגל לעמוד
בעומס ,מוצא את עצמו עולה לתורה בבית הכנסת “דעת
תבונות” שמעבר לרחוב המקביל .שם הסתפקו בעלייה אחת
בלבד ,או שתיים ,ולא לחצו על החתנים לשלוט על פרשה
שלמה .בצלאל נורדמן היה נבוך .מצד אחד הוא מתפלל ותיק
בבית הכנסת “שערי חכמה” ואם הוא ייקח את בנו לבית
הכנסת השכן הדבר יכה הדים בקרב המתפללים ,ומצד שני
בנו זליגל היקר ,הוא נשמה מופלאה ,אבל בעל קורא לא
בדיוק מוכשר ,בלשון המעטה .לאחר התייעצות עם הסבתא
הדומיננטית סוניה פרידמן ,ובעצה אחת עם הגבאי המסור ר’
אבישי שפירא הוחלט שזליג יתחיל ללמוד את קריאת פרשת
“בשלח” ,אז יחול בר-המצווה שלו ,כבר מעתה .חצי שנה
של לימוד אינטנסיבי יומיומי ,עשוי להועיל ולהכין את זליג
שלנו לעמוד כחתן גאה ובעל בטחון מול ספר התורה ,לקרוא
ולשלוט בטעמי המקרא כאחד הבקיאים בארץ“ .זליג אני
משוכנע שתצליח לקרוא נהדר .אתה ילד מוכשר” עודד אותו
במילים חמות הגבאי החסדן ר’ שפירא ,שרשם בפינקסו:
“שבת בשלח ,חתן בר-מצווה זליג נורדמן” .הו ,הו ,כאשר
ישנו כוח רצון ושאיפה לגדלות ,אז איך אומרים בבדיחותא:
“אפילו מטאטא יורה” .זליגל שלנו מסר את נפשו על פרשת
“בשלח” ,בעודו צועד לתלמוד-תורה הוא מלמל את פסוקי
“שירת-הים” ,שינן את טעמי המקרא בכל הפסקה ,ובלילות המשך בשבוע הבא  -באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו
היה חולם את עצמו עומד מול ספר התורה ,קורא בלשון ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

נהירה ובקול פעמונים ,כשמסביבו ים-סוף הקרוע לגזרים
ומרכבות פרעה אצות במשק-אופנים אחרי בני ישראל,
והמים להם חומה ,והסוסים שועטים ומבוססים בבוץ,
ולפתע רואה זליג את הים חוזר לאיתנו הראשון ומטביע את
כל חיל פרעה ...והנה בחלומו מרים הנביאה אוחזת בתוף וכל
הנשים אחריה משוררות וכל עם ישראל עם מלאכי מעלה
מזמרים את שירת הים ,וקולו של זליג נוסק מעלה מעלה
עד לכסא הכבוד“ .יישר כוח ,זליגל יישר כוח ,קראת נפלא”
הוא שומע חיזוקים מכל המתפללים ,טפיחות על השכם,
חיבוקים והמון סוכריות מסביב וילדים מכתתים רגליים
ללקוט סוכריות בין הכיסאות השולחן והתיבה .ובחלומו,
אמו המודאגת וסבתו המעריצה מוחות דמעה ,ואביו קורן
מאושר “זליג פשוט בעל-קורא עצום ...תודה לך הקב”ה
שנתת לי בן כזה” .חלומות לחוד ,אבל המציאות עולה על
כל דמיון .זליג נורדמן הצליח במסירות נפשו לשלוט על
פרשת “בשלח” בצורה יותר ממעוררת כבוד .הגבאי שפירא
שהאזין לו מעת לעת ,התקשר לבצלאל ואמר לו“ :ידידי ,הבן
שלך הוא כשרון עצום ,ובאמת אינני מגזים .בשבוע הבא בר-
המצווה שלו ,והחששות שלך אין להן על מה לסמוך .אני לא
אחטא לאמת אם אגיד לך ,שהוא אחד החתנים המוכשרים
שהיו לנו פה .שתרווה ממנו עוד הרבה נחת” .והמילים
הטובות הללו היו כמים צוננים על נפשו המודאגת של
בצלאל .שבת “בשלח” .זליג ,הוריו ,אחיו והסבים והסבתות
השכימו קום לאווירה שבתית ירושלמית קסומה וצוננת
משהו .זליג נבלע בים הטליתות ונכנס מאושר ונרגש לבית
הכנסת ,היישר לחיבוקו החם של ר’ אבישי שפירא הגבאי
טוב הלב .הוא התיישב במקומו הקבוע ,אחז בסידור החדש
והחל לברך ברכות השחר .בזווית עינו הוא הבחין בחברו
הטוב זלמל’ה בק נכנס עם אביו לבית הכנסת כשמאחוריהם
משתרכת כל הכבודה המשפחתית שלהם .זלמל’ה וזליג
היו ידידים שכונתיים טובים למרות שלמדו בתלמודי תורה
שונים והם נופפו זה לזה בידידות .לפתע הבחין זליג שהגבאי
אבישי צונח על מושבו ,ושתי כפות ידיו חובטות על מצחו.
קלמן בק ,אביו של זלמל’ה מחליף עמו כמה משפטים ,הגבאי
מסיט ראשו לעבר זליג כמשווע לעזרה כשמבט מבוכה אפור
ומיואש אופף את פניו .לא יאומן כי יסופר .השבת הזו היא
גם שבת בר-המצווה של זלמל’ה בק ,וקרתה פה תקלה
מביכה .ר’ קלמן בק דאג אף הוא לעדכן מבעוד מועד את
אבישי הגבאי על בר-המצווה של בנו ,אלא שהגבאי הטרוד,
רשם מידע זה על חתיכת נייר ולא עדכן זאת בפנקסו ,כך
שהוא לא עלה על הנתון הפשוט ,שאין שני מלכים שולטים
בכיפה אחת .במקרים דומים נוהגים להעביר חתן בר-מצווה
אחד לבית-הכנסת הסמוך ,כדי שיזכה בכבוד המלכים ללא
חתן נוסף לצידו .עכשיו זה מאוחר מדי .מי יקרא בתורה
את פרשת “בשלח”? זלמל’ה או זליגל? או אולי נחלק את
הפרשה בין שניהם? אבל אם נחלק אז יהיו פה שני מלכים
בארמון אחד וזה לא מכובד ...ולא נהגנו כך .ר’ אבישי שפירא
היה מבולבל .מימינו ניצב ר’ בצלאל נורדמן ,משמאלו ר’
קלמן בק ,ושניהם רושפים וכועסים ...ושניהם צודקים.
הדרמה בעיצומה.

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

בשעה טובה התבשרתי על הריון לו יחלתי לו רבות,
עם השמחה החלו תופעות מטרידות שהצריכו
בדיקות ואשפוזים רבים ,שבמהלכם התברר שאני
סובלת ממחלה די נדירה שמופיעה עם ההריון,
ועדיין לא נמצאה לה תרופה .עם הגלוי והידיעה
שאין לזה תרופה שמועילה ,התקשרתי מיד ל“חסדי
ינון“ על מנת שיעשו לי ”פדיון נפש“ לי ולעובר.
מכיון שראיתי בחוש שזה עוזר לי ,עשיתי הוראת
קבע לארגון .וכך כל ראש חודש עשו לי ”פדיון נפש“,
דבר שבזכותו אני מרגישה שעברתי את ההריון
הזה ,ויחסית לנשים אחרות המתמודדות עם אותה
מחלה ,אני עברתי אותו יחסית בקלות ,ובסיעתא
דשמיא התאוששתי מהר וללא צורך בטיפולים
נוספים לאחר הלידה...רק נשאר לי להודות לבורא
עולם שהחזיק לי את היד לאורך כל הדרך ,ולשליחיו
הטובים” ,חסדי ינון“...

בעילום שם

לנכדה שלי היו צריכים לעשות ניתוח פוליפים ,והיא
רק בת שנה ועשרה חודשים .מהכרותי עם הארגון,
התקשרתי מיד והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ ליום
של הניתוח .ואכן נתחו אותה ,והקטינו לה את
השקדים ,הניתוח עבר בהצלחה והתאוששה מהר.
אני מודה להשם שהכל עבר בשלום ,וששלח לנו
שליחים כמוכם ...ישר כח!

בעילום שם

אישתי אושפזה בבית חולים במשך  20יום,
הרופאים לא מצאו מה יש לה ,והיא לא יכלה לזוז
מרוב כאבים .בצר לנו החלטנו לעבור לבית חולים
אחר ,אולי שם ימצאו מה יש לה .אבל גם שם לא
מצאו כלום ,אז נזכרתי בפדיון נפש של ”חסדי ינון“,
לא יודע איך לא חשבנו על זה קודם ...אחרי יומיים
שעשו לה את “הפדיון נפש” סוף סוף מצאו מה יש
לה ,ואחרי טיפול השתחררה מהבית חולים ...תודה
לבורא עולם ,רופא כל בשר ומפליא לעשות...

בעילום שם

חודש אב ,אני שמה לב שבחודש אב ,כשמו
כן הוא ,כולם עסוקים בהורות ,והרבה תפילות
נשפכות לאבינו שבשמיים .אם זה שיבוץ בגנים,
בת“תים ,בתי ספר ,ישיבות וסמינרים .כל הורה
רוצה את הכי טוב לילדיו ,הבעיה מתחילה
כשהילד חושב שהוא יודע מה טוב עבורו .בתי
התקבלה לסמינר ,אחד הטובים בעיר ,השם
ישמור אותה .אבל להפתעתי היא הודיע לנו
שהיא רוצה ללכת דווקא לסמינר שלא כל כך
מתאים בעיננו .הילדה כבר גדולה ואי אפשר
לכפות עליה .אבל אין חכם כבעל נסיון ,ודברים
שרואים מכאן לא רואים משם .בעיניה התמונה
היתה ורודה ואידילית והיא לא הבינה למה
אנו מתנגדים בכלל .השיקולים שלנו היו יותר
ממבוססים ,אבל היא בשלה .התייעצנו עם רב,
עם יועצת חינוכית ומי לא .כולם בדעה שבגיל
כזה היא צריכה ללכת לאן שליבה חפץ .אבל מה
אם ליבה הצעיר וחסר הנסיון עוד לא בשל לעשות
בחירה טובה עבורה .בשלב הזה ,לאחר מאבקים
פנימיים אם לשכנע או לא ,אם לזרום או לא...
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“
כדי שתוכל לבחור את המקום הכי טוב עבורה.
מיד אחרי הפדיון ,ההתנגדויות והאוירה הקשה
שלוותה את השיחות ביננו נעלמו .יכולנו פתאום
לשבת ולשוחח בצורה עניינית ובוגרת .למרות
הכל היא החליטה שהיא הולכת למקום שהיא
רוצה .אמרתי לעצמי שזה רצון השם ,וכנראה
זה הכי טוב עבורה .קבלתי עלי את הדין באהבה.
לא אשקר ואומר שהייתה לי צביטה בלב .אבל
הרגשתי שזה כבר הנסיון שלי ועלי להתגבר .מה
שקרה אחרי זה היה סיבוב מאד מהיר ומפתיע,
כשבסיעתא דשמייא מצאה את עצמה בסמינר
השני מרצונה הטוב ,בלי ויכוחים והתנגדויות.
כאילו יד סבלנית ובלתי נראת הובילה אותה
בעדינות למקומה .מזמור לתודה!

בעילום שם

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

רוצה לעשות פריצת דרך?
מרגישה תקועה ולא יודעת למה?
רוצה להגשים מטרות ולהצליח
ולא יודעת איך?

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

צביה

מטפלת מוסמכת מעל  20שנה
אבחון-יעוץ-טיפול
ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...
לנשים וילדים בלבד

053-3158822

שאלה :האם מותר לקנות בימים אלו מזגן
או רכב או ריהוט חדש?

תשובה :כתב מרן בשו”ע (סי’ תקנא ס”ב) מר”ח עד
התענית ממעטים במשא ובמתן ,ובבנין של שמחה,
כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור וכיור ,ובנטיעה
של שמחה ,כגון אבורנקי של מלכים שנוטעים לצל
להסתופף בצלו או מיני הדס ומיני אהלים .ע”כ .וכתב
המשנ”ב (ס”ק יא) שיש מן הפוסקים דס”ל דהיינו שלא
ישא במו”מ של שמחה כגון לקנות כלי כסף או צרכי
חופה וכדומה אבל סתם מו”מ אין צריך למעט כלל,
ויש דס”ל דכל מו”מ צריך למעט בעת הזאת ולא
יעסוק אלא כדי פרנסתו .ע”ש .ובבן איש חי (שם ס”ב)
כתב כשיטה הראשונה שכתב המשנ”ב ,שמשא ומתן
שאינו של שמחה עושים כדרכן ואין חוששים .ואף
מו”מ של שמחה כצרכי חופה ,אם יש לחוש שיתייקרו
אח”כ ,מותר לקנותם בימים אלו שזהו דבר האבד.
וכן כתב בגדולות אלישע (אות ה) שמנהג בגדד שאין
ממעטין אלא במשא ומתן של שמחה ,ובשאר מו”מ
אין ממעטין כלל .ולפ”ז נראה שאם אין לו מזגן או
שקונה חפצים שיש לו צורך בהם לשימוש מותר
לקנותם אף בימים אלו ,ורק דברים שאין מטרתם
לשימוש אלא לנוי כתכשיטים וכדו’ ,בזה צריך למעט
במים אלו.
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המשך מפרשת “בלק”
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השנה

לחם • חל
בשקל אחבד •בלג ב י נה
בד!

אמץ
משפחה נזקקת
תרום לח”ג
לחם ,חלב ,גבינה

מתקשרים לחסדי ינון >
תורמים את שווי המוצר :לחם
חלב וגבינה >
המשפחה הנזקקת תקבל
קופון לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992

נענה ואמר” :הנך מציק לי מאוד בדבריך ,אתה מבקש
להטרידני“ .השבתי לו” :אינני מטריד ,חלילה ,אני רק
מבקש להבין את מר גורלך“ .כה המשכנו עד שעה
מאוחרת לשוחח ולעסוק בחלופי השקפות .בלילה
השלישי חזר האיש ובא אלי מעצמו” :יודע אתה ,רבי,
הרהרתי בדבריך הרבה במשך היום ,והגעתי למסקנה
שהנך צודק!“ .בהמשך שיחתנו הביע את חרטתו
הגמורה ,חרטה על שהשתמד ,חרטה על שהתחתן עם
אישה נוצריה .הוא התחרט גם על כך שגידל ופינק כל
כך את ילדיו .עכשיו הנו רואה בברור שאין לו מאומה
מכל החיים העלובים האלה” .“...טעות הייתה בידי“,
יבב האיש בקול חנוק” ,תעיתי בדרך החיים ,נוכחתי
לדעת כי צדקת בדבריך ,וכמה שינסה היהודי להאות
טוב בעיני הגוי-לא יועילו לו הדבר מאומה .החשיבות
היחידה הנחוצה לכל יהודי-היא החשיבות בעיני בוראו,
אבל ”בגויים“ ” -לא יתחשב“ כלל וכלל!
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

