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הפטרה: “והיה ביום ההוא”

כי יצפנני סכה ביום רעה, יסתרני בסתר אהלו בצור ירוממני )תהילים כז,ה(
בכוחה של הסוכה לשמור את האדם מן הגזרות הרעות, כפי שאומר המדרש )ילקוט 
שמעוני ויקרא כג,רמז תרנג( ”בראש השנה יושב הקדוש ברוך הוא בדין על באי העולם 
וביום הכפורים הוא חותם את הדין, שמא יצא דינן של ישראל לגלות ועל ידי כן עושין 
סכה וגולין מבתיהן לסכה, והקדוש ברוך הוא מעלה עליהן כאילו גלו לבבל“. רבים 
מגדולי ישראל נהגו לצאת לגלות כדי לכפר על הפגמים שמצאו במעשיהם וכדי לשבור 
את התאוה. מבקשים היו להוריד את הגוף-כדי לעלות את הרוח, שכן שני הפכים הם, 
הגוף והרוח, ולעולם אינם יכולים להיות שוים אצל האדם. כשזה עולה, זה יורד ולהפך. 
לך מארצך“  לו:“לך  הוא אמר  וממולדתו,  ללכת מארצו  על אברהם  כשצוה הקב“ה 
יב, א(. רש“י במקום מבאר שהדרך ממעטת את כל מה שיש לאדם-ובדיוק  )בראשית 
לשם השגת אותו מיעוט בחרו אותם גדולים ללכת מעיר לעיר כעניים רעבים ללחם, 
ביודעם כי מיעוט תנאי הגוף מגדיל מקומה של הרוח. כך, ללא שום תנאים גשמיים, 
כשהם רעבים ללחם, ישנים בכל לילה במקום אחר, ובעיקר-אנשים חסרי שם וזהות-
ומביישים.  פשוטים  לא  למצבים  נקלעו  פעם  לא  אמיתי.  זיכוך  מתוך  והתעלו  הלכו 
כאשר רש“י הקדוש נדד בדרכו, הוא הגיע, בין השאר, גם לטולדו שבספרד. שם ניצל 
את ההזדמנות ללכת לרבי יהודה הלוי, אלא שלא מצאו בביתו. לאחר שהלך הבחינו 
המשרתים בחסרונה של שמלת משי אחת שהיתה תלויה תמיד בפרוזדור הבית, והם 
היו משוכנעים שההלך הבלתי ידוע שנראה עני וחסר כל, שלח את ידו ברכוש לא-לו. 
אותה  מחירה המלא של  לשלם את  אותו  הכריחו  וכשתפסוהו  אחריו,  איפא,  רדפו, 
פרוטותיו  מכיסו את  הוציא  ברירה  ובלת  אזנים אטומות,  על  נפלו  טענותיו  שמלה. 
האחרונות ונתן להם. לאחר מכן, בטרם עזב את הבית רשם על הדלת חמש פעמים 
את שמו: שלמה שלמה שלמה שלמה שלמה. כששב רבי יהודה הלוי לביתו וראה את 
הכתובת התמוה, חקר את המשרתים על אשר ארע. הם ספרו לו אודות ההלך הגנב 
והוא דרש מהם לחפש אחריו ולהביאו לפני. לאחר חיפושים נרחבים ברחוב היהודים 
שלפניו  שהבין  עד  תורה,  בדברי  באריכות  עמו  ונתן  נשא  הלוי  יהודה  רבי  מצאהו. 
הדלת.  על  שרשם  המוזרה  הכתובת  לפשר  שאלו  אז  או  ישראל,  מגדולי  אחד  עומד 
ִׁשְלָמּה?  ׁשֵלָמה  ׂשְלָמה  ְׁשלֹמה  ַׁשָּלָּמה  המילים:  את  וניקד  קולמוסו  את  רש“י  הוציא 
כלומר: למה היה צריך שלמה לשלם בעד ְׁשלֹמה שלמה?...ספורי מופת רבים מסופרים 
להמעיט  כדי  מאומה  עשו  ולא  בזיונות  שחיפשו  זושא  ורבי  אלימלך  רבי  אודות  גם 
מהם. גם הגאו מוילנא היה בין הגולים. פעם הזדמן לחתונה בעירה כלשהי, והתישב 
והחשודים העיקרים  גביע כסף,  לו בשולחן העניים. במהלך הסעודה התברר שנגנב 
בענין היו, כמובן, העניים...מאחר שבין כל העניים המוכרים התגלה לפתע עני בלתי 
מוכר, שהיה הגאון נפלה האשמה עליו. ”אתה הגנב“, קראו לעברו, והגאון לא הכחיש 
משום שעל המלשין נאמר בספרים הקדושים שהוא מתגלגל בכלב, והוא החמיר על 
עצמו שאפילו לא יאמר ’זה לא אני‘. עד מהרה נטל אותו דוד החתן בידיו, גרר אותו 
למזרח ושם החל להלקות אותו קבל עם ועדה.הגוף הקדוש והמזוכך ספג חבטות ועוד 
חבטות, אולם פיו נותר חסום וחתום-אפילו בטעות לא נפלט משם‘לא אני‘...לבסוף 
נמאס לדוד מן ההלך השתקן. וניגש אל הדלת שהיתה מאחורי המזרח, פתח אותה, 
ובבת אחת בעט בכסא שעליו ישב הגאון והעיפו בגסות החוצה. הקהל כולו-לרבות 
החיוך שעדין  ראה את  פנימה,  הציץ  והגאון?הוא  המחזה.  לנוכח  בצחוק  החתן-פרץ 
לא נמחה משפתי החתן ואמר: ”ברוך ה‘,זכיתי לשמח חתן“...גם תלמידו הגדול של 
הגאון-רבי חיים מוילוז‘ין זצ“ל-יצא לגלות. פעם אחת בקשה הרבנית להתלוות אליו. 
בתחילה סרב רבי חיים ואמר לה כי היא אינה מסוגלת ולא תעמוד בכך, אך משהוסיפה 
להפציר בו, נאות לכך ורק הזהיר שלעולם לא תעז לגלות שהוא הרב מוילוז‘ין, משום 
שביום שהיא תגלה זאת ברבים, הוא ישלח אותה בחזרה. הרבנית הסכימה לתנאי-והם 
החלו במסע. באחת העירות נחוגה שמחת נשואין.רבי חיים התישב בשולחן העניים 
והרבנית- בשולחן העניות. והנה נגנב חפץ כלשהו, האשמה הופנתה לרבי חיים והוא 
מילא פיו מים ולא אמר מילה. חמתם של המסובים בערה בהם. תפסו ברבי חיים, 

הושיבו אותו במרכז המעגל על הארץ, והחלו לרקוד סביבו,            
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אם היה אוכל סעודתו בסוכה, וירדו גשמים, 
הרי זה נכנס לביתו ומסיים סעודתו. מאימתי 
מותר לפנות לביתו, משירדו טיפות גשמים 
לתוך הסוכה כשיעור שאילו היו נופלים לתוך 
תבשיל  היה  ואפילו  לאכילה,  יפסל  תבשיל 
כט(. סוכה  )רש“י  מתקלקל  שבנקל  פול  של 
ואפילו אין לפניו תבשיל שמתקלקל רשאי 
שנכנס  אחר  ואם  )סמ“ג(.  הסוכה  מן  לצאת 
הגשמים,  פסקו  בסעודתו,  להמשיך  לביתו 
אין מחייבים אותו לחזור לסוכה עד שיגמור 
סעודתו. )ש“ע סי‘ תרלט סעיף ה-ו( ומכל מקום 
אם רצה להחמיר על עצמו לגמור סעודתו 
אומר  יביע  )שו“ת  ברכה.  עליו  תבא  בסוכה, 
חלק ט‘ סי‘ סג( והוא הדין אם ראה שיורדים 

ופסקו  בביתו,  לאכול  התחיל  ולכן  גשמים, 
הגשמים, אין צריך להפסיק סעודתו לגמור 
בביתו.  סעודתו  גומר  אלא  בסוכה,  אותה 
אוכל  היה  אם  וכן  כט(  סוכה  והר“ן  )הריטב“א 

רוח  התחילה  ופתאום  בסוכה,  סעודתו 
היו  כך  ידי  ועל  בחזקה,  נושבת   סערה 
נושרים קסמין מן הסכך עליו ועל שולחנו, 
והוא מאניני הדעת שקשה לו לסבול הדבר,  
סעודתו  ולהמשיך  הסוכה  לעזוב את  רשאי 
בבית )כדאיתא בסוכה כט( ואם במקום מושבו 
בסוכה, יש למעלה סכך עבה, ואין הגשמים 
יורדים במקומו, צריך לאכול בסוכה, ורשאי 

ג“כ לברך ”לישב בסוכה“ )בכורי יעקב(.
חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות סוכות

סוכה מכפרת על גזרת גלות
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סיפור השבוע
הקדחתניים,  השיעורים  ההספקים,  נלאה,  הבלתי  הלחץ 
על  מקשים  התלמידים  של  האינסופיות  והפניות  השאלות 
הריכוז, על המבט הנכון על כל תלמיד, על החדירה הרנטגנית 
איננו מלאך,  ועצבונו. אדם  ליבו, לרחשי מצוקותיו  לחביוני 
הטיל  הקב”ה  אם  אבל  שלו.  המגבלות  את  יש  למלאך  וגם 
עומס על יהודי, הוא לוקח בחשבון שכתפיו רחבות מספיק 
כדי לשאת בעול ולעמוד במשימה, גם אם היא דורשת רגישות 
האצילות.  מעולם  למעלה  אבחנה  ויכולת  גבולות  פורצת 
“פעמי  המפורסמת  הקטנה  לישיבה  הגיע  נתן  בן  אברהם 
דרום” מתלמוד תורה קטן ובלתי מוכר מעיירה צפונית.. הוא 
היה התלמיד היחיד בת”ת שלו שהתקבל לישיבה המוצלחת, 
לעצמו,  גם  ולהוכיח  להצליח  עצומה  מוטיבציה  לו  והיתה 
בנין  פועל  בנו של  נתן, היה  בן  לגדולות. אבריימל’ה  שעדיו 
שומר מצוות, שבקושי ידע לקרוא, אבל אהב תורה ורבנים, 
מלכה,  ציון  המלמד  של  לידיו  הקטן  בנו  את  בשמחה  ומסר 
באותן  זה,  איך  יודעים  אתם  במעלות.  ויעלהו  שיעצבו  כדי 
זעום  התלמידים  ומספר  קטן,  הת”ת  שבהם  קטנות  עיירות 
יחסית, לא תמיד הרמה הלימודית מרקיעה שחקים. מדוע? 
מהתלמידים  אחד  כל  ולא  תלמיד,  כל  מקבלים  לפעמים  כי 
מצליח ליישר קו ולתפוש את הנילמד, אז משקיעים בחלשים 
דווקא  היה  אבריימל’ה  ההיפך.  ולעיתים  החזקים,  ונפגעים 
הגיעו  עם  ולכן  יחסית.  רק  יחסית,  אבל  מוצלח,  תלמיד 
לישיבה הקטנה כשהוא חדור מוטיבציה, הוא התיישב בספסל 
סקרניות  עיניים  שתי  בו  תקע  הישיבה,  ראש  מול  הראשון 
הרב  של  השיעורים  דיברותיו.  את  בצמא  שותה  והתחיל 
שרגא גולומב ראש הישיבה, הן ברמה עיונית גבוהה ביותר. 
שהיא  בישיבה  יושב  שהוא  בעובדה  מונח  היה  לא  אברהם 
ספינת הדגל של עולם התורה. עברו עליו ימים של גיהנום, 
הרב דיבר והוא לא הבין מילה. החברים החדשים שלו דווקא 
גבי  על  דפים  ורשמו  התפלמסו  שאלות,  שאלו  ענין,  גילו 
דפים של חידושים. הוא הביט בהם בקינאה מוסתרת, ושאל 
מבין,  לא  חלש,  כך  כל  הוא  פיתאום  לפתע  מדוע  עצמו  את 
שלושה,  יומיים,  יום,  נמשך  הערפל  להתרומם.  מצליח  לא 
מהקשר  לחלוטין  והתרחק  שליטה  איבד  אבריימל’ה  שבוע, 
לגמרא ולסוגיות הנוקפות והמעמיקות. הלימוד היה בעבורו 
משימה בלתי אפשרית, קשה מנשוא. בלילה הוא הרטיב את 
את  שיחדד  עיניו,  את  שיאיר  עולם  לבורא  בתחנונים  הקר 
“אם  החלטה  בליבו  גמלה  ואז  בשיעורים,  בהה  הוא  שכלו. 
אינני מסוגל ללמוד, לכתוב ולחדש, לפחות אשקיע את עצמי 
בתפילה. אתפלל בכוונה כמונה מעות, בטהרת הלב, בשפתיים 
לי”.  זר  הלימוד  כי  התפילה  דרך  לקב”ה  אתחבר  דולקות. 
אבריימל’ה השקיע עצמו רק בתפילה. תפילת שמונה-עשרה 
פחות  אכל  הוא  ויותר.  דקות   20 להימשך  היתה  יכולה  שלו 
עיניו  אש.  לפיד  כמו  ובוער  מרוכז  היה  הוא  יותר.  והתפלל 
המשגיח  בעליונים.  דבוק  וליבו  ממלמלות  ושפתיו  עצומות 
בליבו של  ידעו מה מתרחש  לא  לא הבחינו,  הישיבה  וראש 
הנער, גם לא החברים. הוא פשוט היה כמו אוויר. כך עברו 
להם כמעט שלושה חודשים מייסרים, הנער לא למד אם כי 
נכח בשיעורים. חבריו לחדר קלטו אומנם שהוא איננו מונח 
בלימוד, עקב שתיקותיו הארוכות ומופנמותו, אך לא שיערו 
יוסל’ה  יום אחד הבחין  בנפשם מה עוצמת הסערה בנפשו. 
גאנץ משיעור ג’ באבריימל’ה הניצב סמוך לקבוצת תלמידים 
המלבנת סוגיה בלהט, סמוך לכניסה לאוצר הספרים. גאנץ, 
בחור רגיש, הבחין שפניו של אבריימל’ה בן נתן כשולי קדירה. 
עננה אפורה כיסתה פניו, ועצב עמוק ניבט מעיניו השחורות. 
כמה  מאשר  חוץ  אבריימל’ה,  עם  שוחח  לא  מעולם  יוסל’ה 

מילות נימוסין של “שלום שלום או בוקר טוב”. לפתע פנה 
אבריימל’ה כדי לצאת מן החצר, רגלו הימנית פגעה בשולחן 
סמוך עליו ניצב הר של ספרים, הללו צנחו על הרצפה בקול 
מבזה  אתה  אם  שלך  התפילות  כל  שוות  “מה  גדול.  רעש 
ספרי קודש?” גיחך לעברו אחד התלמידים. היה זה כמו סכין 
שוחטים שחתך את ליבו השסוע ממילא. פניו של אבריימל’ה 
ונמלט  לנשקם,  הספרים,  את  להרים  הזדרז  הוא  השחירו, 
דומע מן המקום. הוא נשכב על המיטה מיוסר ודחוי “באמת” 
הרהר בלבו, “מה שוות התפילות שלי??... אני באמת בן אדם 
לא יוצלח, לא יודע ללמוד, מפיל ספרים, מתפלל כנראה רק 
כלפי חוץ”. הרהורי פרישה מן הישיבה החלו מנקרים במוחו, 
אני  התורה...  לעולם  מעבר  כנראה  “מקומי  זולגות.  ועיניו 
גבה  גאנץ  יוסל’ה  חייך  היקר”  “אבריימל’ה  יוצלח...”.  לא 
הקומה שניצב בפתח החדר “אני רואה, שאתה עצוב. עובר 
עליך משהו. אתה לא חייב להשיב לי, אבל אני מרגיש שאתה 
שלי,  אח  זאת  בכל  אתה  לך...  לעזור  אשמח  מנותק.  קצת 
הזמן  הגיע  היום  עד  דיברנו  לא  אם  וגם  אחים,  ישראל  כל 
עייפה  לנפש  צוננים  מים  כמו  היו  הללו  המילים  שנכיר...”. 
אלומת אור מלטפת בחושך סמיך. “אתה אח שלי”... הנער 
יצא  גאנץ  מאוחר...”  יותר  “נדבר  השיב  ואז  ארוכות,  שתק 
ישב  ארוכות  שעתיים  במשך  איתך”.  לשיחה  “ממתין  ואמר 
אבריימל’ה וכתב על חמישה דפי פוליו על הימים המסוייטים 
של  מהתעלמותו  הערפל,  משיעורי  שהתחילו  בישיבה,  שלו 
המשגיח ומחוסר יחסו של ראש הישיבה. “יוסל’ה, אני מרגיש 
נידף ברוח. לא מכירים אותי, לא שאלו אותי מה  כמו עלה 
עובר עלי. שלושה חודשים של אובדן דרך, של חיפוש עצמי, 
של שתיקה. אני מבין שהמשגיח והראש ישיבה עסוקים עם 
עוד 100 תלמידים ואין להם זמן לטרחן כמוני... אבל שאלת, 
ואני מסביר לך, כי אתה הראשון שמתייחס אלי... במו עיניך 
וכינו אותי “מבזה  ראית הבוקר כיצד הפלתי ספרים לארץ, 
ספרי קודש, מה שוות התפילות שלך”... ואני משביע אותך 
יוסל’ה שהמכתב הזה הוא לא לעיון, הוא לעיניך בלבד, אל 
תעביר אותו למשגיח או לראש הישיבה, אני לא צריך שירחמו 
עלי, אני בסופו של דבר אסתדר, כנראה שאעזוב את הישיבה 
הארת  יחס,  נותנים  שבו  למקום  לי,  אחר שמתאים  למקום 
נוקב מתמציות העצב של הלב הבודד.  פנים, כבוד”. מכתב 
מלב של נער צעיר, שהפכו אותו בעל כורחו, לאוויר, ליהודי 
לא נחוץ. יוסל’ה גאנץ צילם את המכתב והעבירו לעיונו של 
המשגיח, למרות בקשתו המפורשת של אבריימל’ה “לעיונך 
בלבד”. היה זה הימור נכון. כבר למחרת האיר המשגיח את 
בצהרים  מנומסת,  שאלה  אותו  שאל  נתן,  בן  לאברהם  פניו 
הוא ביקש ממנו שידאג להביא את הגמרות החדשות לבית 
המדרש, ובערב ראש הישיבה כבר שוחח עמו -אגב אורחא - 
בלימוד. מכאן ואילך החלה הצמיחה, הפריחה, השמחה. תוך 
הוארו,  פניו  הנלמדות,  לסוגיות  אבריימל’ה  נכנס  שבועיים 
והצבע חזר ללחייו. הוא כמו נולד מחדש. עשרים וחמש שנה 
חלפו מאז. אבריימל’ה בעצמו הוא כבר ראש ישיבה מצליח. 
הרב יוסל’ה גאנץ – ממנהלי אירגון של מרביצי תורה - עקב 
אחר עלייתו של הנער היקר, ועד היום לא סיפר לו כי חמשת 
של  הצילום  את  המשגיח.  של  לעיונו  הועברו  הפוליו  דפי 
מכתבו העצוב של אבריימל’ה בן נתן מחזיק הרב גאנץ קרוב 
ללב, ומפעם לפעם הוא מעיין בו. הוא עושה בו שימוש נכון 
בהשתלמויות עם רבנים ואנשי חינוך. “פיקחו עין, אם תגלו 
קטנות  מילים  שבכמה  יתכן  אליהן.  חייכו  עצובות,  עיניים 

תרוויחו ראש ישיבה”.
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



הבן שלי כבר תקופה ארוכה בשדוכים, ואפשר 
לומר שהוא מעוכב שידוך, הוא גם קצת נמוך, 
בחודש חשון האחרון יצא לי לראות את העלון 
על  התקשרתי  וישר  הראשונה  בפעם  שלכם 
בתקוה  שלי  לבן  נפש“  ”פדיון  לעשות  מנת 
לעצמי  אמרתי  הישועה.  תבוא  מכאן  שאולי 
שאם עד היום הולדת שלו יסגר שידוך בע“ה, 
ולזכות את  הישועה  את  לספר  מיד  אתקשר 
הרבים. ועכשיו ברוך השם, בשעה טובה, אני 
לפני  עוד  יצאו  שהאירוסין  לבשר  מתקשר 
ותזכו  היום הולדת שלו. תודה לבורא עולם 

למצוות....
ח. ירושלים

דם  לחץ  של  בעיות  יש  שתח‘י  לאמי 
גבוה, ועוד כל מני בעיות רפואיות שונות. 
לצערינו נתקלנו בארוע חריג של לחץ דם 
לבית  אותה  לפנות  ונאלצנו  במיוחד  גבוה 
טענו  הרופאים  לב.  להתקף  חולים מחשש 
ערכנו  לב.  בהתקף  מדובר  הנראה  שככל 
מצבה  עבור  ינון“  ב“חסדי  נפש“   ”פדיון 
המסוכן. ולאחר זמן מה הרופא ניגש אלינו 
ואמר שלפי הנתונים לא מדובר בהתקף לב. 
ומצבה הרבה יותר טוב ב“ה, שיחררו אותה 
הביתה בריאה ושלמה. תודה לבורא עולם, 

קטונו מכל החסדים שעשה השם עמנו...
יפה/חדרה                                                                              

אחין שלי שהוא גם תלמיד חכם ואברך ירא 
שמים, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל 
מסוכן  מאד  דימום  פתאומי  באופן  קיבל 
בבית  נמרץ  בטיפול  אותו  אשפזו  במח. 
חולים, היה מונשם ומורדם כמעט שבועיים. 
הרופאים ממש חששו לחייו ואמרו שידיהם 
בגלל  כלום  לעשות  יכולים  שלא  כבולות, 
באזור  שמדובר  בגלל  בכך.  שכרוך  הסיכון 
אפשרית  דרך  בכל  ניסינו  במח.  רגיש  מאד 
עלו  נסיונותינו  וכל  אותו,  ולהציל  לעזור 
דשמיא  בסיעתא  החלטנו  לבסוף  בתוהו. 
ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות 
הישועה.  תבוא  מכאן  שבע“ה  והתפללנו 
והנה זה פלא עליון, בדרך נס ממש, לאחר 
אחיני  הפדיון,  את  לו  לאחר שעשו  יומיים 
היקר פקח את עיניו והתחיל לנשום בכוחות 
עצמו. מרגע לרגע ברוך השם רואים שיפור 
במצבו. כולי תפילה שבקרוב ממש ישתחרר 
רוצים  אנו  ושלם.  בריא  חולים,  מהבית 
שעשה  הנס   על  עולם  לבורא  להודות 
עמנו, ולכם ”חסדי ינון“ , ישר כח! שהיתם 

שליחים נאמנים... תזכו למצוות!
ש.י/ בני ברק

אבא היה בטיפול נמרץ, היו לו בעיות נשימה 
עשינו  סכנה,  של  במצב  ממש  והיה  קשות, 
יתיצב  ומצבו  ינון“  נפש“ ב“חסדי  ”פדיון  לו 
לזכותו  יעמוד  הרבים  שזכוי  למחרת..  ממש 

ויבריא לגמרי...בע“ה...
בעילום שם                                     

טורדניות,  ממחשבות  לאחרונה  סבלתי 
לי  והפריע  עלי  העיק  הזה  המצב  וחרדות, 
בתפקוד היומיומי. ניסיתי כל מני טיפולים, זה 
עזר לקצת זמן וזהו, עוד פעם הייתי נתקפת 
העלון  את  שקראתי  עד  מחשבות.  מני  בכל 
כל  היה  זה  נפש”.  “פדיון  לעשות  והחלטתי 
רוח  המצב  תקין,  לתפקוד  חזרתי  פשוט,  כך 
השתפר, ואפשר להגיד שכבר שכחתי מה היה 
לי. שרק ימשיך כך בעזרת השם.                                                                                                                               
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

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 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
אבחון-יעוץ-טיפול

ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...

לנשים וילדים בלבד

053-3158822

צביה

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

ולא יודעת איך?

כשכל אחד מן הרוקדים ’מקפיד‘ הקפדה רבה-להניף 
את רגלו לכוונו ולבעוט בו. בעזרת נשים שמעו את 
ולחרדתה  הרבנית  אף  לראות. הצצה  ובאו  ההמולה 
הנפלאה  גאונותו  הדר  כל  עם  חיים  רבי  את  ראתה 
לעצור  הצליחה  לא  בעיטות.  אחר  בעיטות  סופג 
הבחין  יושבו  ממקום  קדימה.  והתפרצה  רוחה  בעד 
בה רבי חיים וקראה לעברה: ”שלא תעיזי לגלות!“ 
במעל.  ידו  כי  הבין  ומיד  ההזהרה  את  הקהל  שמע 
בבת אחת כאילו נשפך גלון של שמן לתוך המדורה 
יותר.  רב  בחוזק  בו  לבעוט  החלו  וכולם  המתלקחת 
רבי חיים המשיך לשבת על הארץ, נדחף מהכא להתם 
וסופג מכה מימין, ומשמאל, מלפניו ומאחוריו. ראשו 
מתנועע הנה והנה-נשמט לימין ולשמאל, ושוב לימין 
והקהל  ברבים,  מתחלל  תורה  ספר  לשמאל.  ושוב 
מסביב ממלא פיו שחוק! הרבנית לא הצליחה לשאת 
חיים  רבי  אותו!  לצעוק:“עזבו  והחלה  המראה  את 
באויר  עמד  תדהמה  של  רגע  לפניכם!!“  מוולוז‘ין 
מוילוז‘ין??!!.. חיים  רבי  עמדם:  על  קפאו  ואנשים 
רבי חיים??!!...הם החלו לגשת אליו כדי לבקש את 
סליחתו וליפול תחת רגליו, אך רבי חיים עצמו קם 
ממקום יושבו, תר בעיניו אחר הרבנית ואמר לה:“נו, 
וכי לא אמרתי לך שלא תעמדי בכך? כעת עליך ללכת 

הביתה.                                            ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן


