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הפטרה: “הדבר אשר דבר”

בעיני  העם  חן  את  ה‘  ”ויתן  אלא  מצרים“,  בעיני  חן  העם  ”וישא  בפסוק  כתוב  לא 
ורק  מצרים“ ומכאן אומר רבי ראובן קרלנשטין זצ“ל, שאפילו נשאית חן נתונה אך 
למצא  כל  קודם  צריך  אדם,  בני  בעיני  חן  למצא  הרוצה  כן,  ואם  הקב“ה,  של  בידיו 
חן בעיני ה‘. והוכחה לדבריו, שהרי בהתחלה מסופר שבני ישראל דוקא התקרבו אל 
המצרים, ועל כך מעיד הכתוב )א,ז(: “ותמלא הארץ אותם“, ומענין שדוקא אז, למרות 
”ויקם  ההפך:  את  בדיוק  להם  גרם  הדבר  ובתרבותו,  המצרי  בעם  להתערות  הרצון 
מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף“ )שם, ח( דוקא תוך כדי הנסיון לשאת חן 
בעיני במצרים, החלו הצרות והשנאה כלפיהם, כפי שאומר דוד המלך ע“ה )תהילים קה, 
כה(:“הפך ליבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו“. ופלא פלאים, אחרי שספגו תשע מכות 
נוראות, החלו המצרים לאהוב את בני ישראל...“ויתן ה‘ את חן העם בעיני מצרים“, 
וכשבא אחד מישראל לבקש מהם כלי בהשאלה או הלואה כלשהי, לא רק שהמצרים 
נתנו, אלא אף הציעו יותר. כיצד? איך יתכן הדבר הזה? רק מפני שה‘ נתן את חן העם 
בעיני מצרים. הוי אומר, שנתינת חן היא בידיו של הקב“ה, כאמור. מה נואלו, אותם 
אנשים, שמתוך רצון לשאת חן בעיני אחרים, הם עושים מעשים שונים ומשונים, כגון 
של  המעשה  סקט“ו(:“ורע  כ“ז  )סי‘  ברורה“  ה“משנה  כותב  שעליו  באופן  שיער  גדול 
אותם האנשים שמגדלים בלוריותיהם, מלבד שהוא דרך שחץ וגאוה“. ומעשה בבחור 
לענין תפילין,  יש בשערותיו שעור חציצה  ושאל אם  זצ“ל,  אחד שבא אל הסטיפלר 
וענה לו הסטיפלר:“שיעור של חציצה, אני לא יודע אם יש בשערותיך, אבל שיעור של 
שחץ וגאוה ודאי שיש בהן“. וכמובן שאין שום תועלת בהנהגתן של נשים, החורגות 
עליו  חן,  למצא  הרוצה  דבר,  של  כללו  אחרים.  בעיני  חן  לשאת  כדי  הצניעות  מגדר 
ויתן  יעזרהו הקב“ה  ולאחר שישא חן בעיני אלקים,  ה‘,  רצון  לעשות מאמץ בעשית 
את חנו בעיני אדם. כזו היתה משנתו של הרב פרץ מימון, זקן חכמי טוניס ורב אזורי 
מרחבים, כפי שמסופר בספר ”רב הדומה למלאך“. את דעתו הביע בכנס שנערך מטעם 
משרד הדתות, אשר עסק בהצעות להעלאת קרנם של הרבנים בעיני הציבור הרחב, 
שאינו רוחש להם די כבוד. בין הדוברים נשמעה טענה, לפיה תמימותם של הרבנים 
להמליץ  הצעה  והעלתה  לכך,  הגורמים  הם  העולם,  בהויות  שלהם  השליטה  וחוסר 
עם  הרחב.  העולם  בעניני  כך  ידי  על  ולהתערות  היומי,  העיתון  על  להמנות  לרבנים 
סיומם של הדברים קם הרב מימון ואמר בנועם: ”דעתי הפוכה לגמרי, כאשר הציבור 
יראה שהרב הוא כמו כולם, היחס אליו יהיה מזלזל, ואילו אם יראו שהרב יושב במשך 
וכל הנהגותיו נעשות על פי ההלכה,  והוגה בתורה, מגיע ראשון לתפילות,  יום שלם 
בנעימות ובמידות טובות, יבינו כי הוא מורם מעם ויעריכו אותו“. ואכן, הרב מימון 
עצמו ישם את הדברים למעשה. ראש וראשון היה לכל דבר שבקדושה, חייו היו סמל 
חוצה  בהערצה  בכפלים.  כך  על  לו  והציבור השיב  גדול,  להליכותיו של אדם  ודוגמא 
גבולות וקוים, אשר אחד מבטוייה היה במודעות שהנפיקו לאחר פטירתו מטעם הנהלת 
המושב:“הננו מבכים על הלקח מעלינו רבנו האהוב“. כהוכחה נוספת לכך, שאין טעם 
לנקוט בפעולות לצורך נשיאת חן בעיני הציבור הרחב, וכי דוקא כנות ודברים היוצאים 
מן הלב הם אלו שבכחם להותיר רשם בל ימחה, משמשת פגישתו ההיסטורית של רבי 
איסר זלמן מלצר זצ“ל, עם בן גוריון, בענין דחית שרותם של בני הישיבות בצבא, כפי 
שמסופר בספר ”בדרך עץ החיים“.פגישה זו נקבעה לתאריך מסוים, אולם ביום המדובר 
עבורה  לקבוע  מבלי  אותה,  וביטל  לירושלים,  הממשלה  מושב  את  גוריון  בן  העביר 
הודעה מלשכת  הישיבות  ועד  במשרד  מכן התקבלה  לאחר  מה  זמן  אחר.  מועד  שום 
ראש הממשלה כי הפגישה תתקים בו ביום. המסר התקבל בבהילות רבה, ומנהל ועד 
הישיבות מהר לצאת לביתו של רבי איסר זלמן, שהיה אמור להיות ראש המשלחת, כדי 
לעדכן אותו בהודעה הפתאומית ולנסוע ביחד איתו. רבי איסר זלמן סירב לבוא, וטען 
כי לפגישה כה חשובה צריך להתכונן, ומלבד זאת, הקור ששורר כעת בחוץ מכביד עליו 
ביותר, ורק לאחר שכנועים והפצרות רבות מצד מנהל ועד הישיבות, הסכים לבוא. אי 
שביעות רצונו מן העתוי הלא מתוכנן, נכרה על פניו במשך כל זמן הפגישה.הוא אף 

מצא לנכון להדגיש את סבלו מן הקור, עד שבן גוריון נאלץ להתנצל על כך, ולומר 
כי בפעם הבאה שיבוא, יראה לסדר את הענין.        המשך בעמ‘ האחרון
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לטלטלם  אסור  וערבה  הדס  לולב  א. 
אפילו  הסוכות,  חג  שבתוך  בשבת 
האתרוג  אבל  ומקומם,  גופם  לצורך 
מותר  בו,  להריח  ראוי  שהוא  כיון 
את  לטלטל  מותר  מקום  ומכל  לטלטלו, 
של  ראשון  טוב  יום  בליל  ומיניו  הלולב 
ביום  חובה  ידי  בו  לצאת  להכינו  החג, 
מוקצה.                                                                                                                                            תורת  בלילה  עליו  ואין  ראשון, 

                                      
ב. אתרוג של מצוה שנטלו להריח בו, אחר 
שקיים מצותו, מברך עליו ”הנותן ריח טוב 
בפירות“, ויש אומרים שאין מברכים עליו, 
מפני שאינו עומד להריח בו. ואם בירך על 
לכולי  בפירות,  ריח טוב  הנותן  פרי אחר 
אין  ולכן  באתרוג,  להריח  מותר  עלמא 
האתרוג של מצוה מוקצה בשבת, שראוי 
אחר.                                                                                                                                              פרי  על  יברך  אם  בו  להריח  הוא 

                          
ג. האתרוג אף על פי שגמר מצותו ביום 
הוקצה  שהרי  באכילה,  אסור  השביעי, 
אם  ואפילו  הימים,  שבעת  לכל  למצותו 
כל  אסור  מצותו  בו  שעשה  אחר  נפסל 
מותר.  עצרת  ובשמיני  הימים,  שבעת 
ובחו“ל שנוהגים לעשות שני ימים טובים 
בשמיני  גם  אסור  האתרוג  גלויות  של 
ומותר בתשיעי. )סוכה מו: ממירא דר‘ יוחנן, ש“ע 

סי‘ תרסה ס“א(.       
                                                )חזון עובדיה(
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סיפור השבוע
ימי המנדט הבריטי זכורים לרע. תושבי ירושלים של ימי 
המנדט סבלו את הניכור של הבריטים כלפי היהודים, ואת 
של  מרעין-בישין  ושאר  גניבות  מפרעות,  עיניהם  עצימת 
בני זרע ישמעאל. סבל נורא. היו אלה ימים של טרור רב 
ביהודים,  כיווני. המחתרות פגעו בערבים, הערבים פגעו 
וזה  בחייהם,  שילמו  בריטים  חיילים  גם  ושם  פה  כאשר 
עד  סוף,  לו  שאין  מטורף  דמים  מעגל  כמו  היה  נראה 
להכרזה הרשמית של האומות המאוחדות, כי יש ליהודים 
ישראל.  בארץ  יהודי  בית  להקים  בינלאומית  לגיטימציה 
השכינה  הדם,  ושפך  הפרעות  אף  ועל  תמיד  כמו  אולם, 
העיר  של  הקדומים  והוד  המערבי,  הכותל  מן  זזה  לא 
החומות  ובין  מעל  מרחף  בתבל,  הקדושה  בעולם,  היפה 
ומדביק  ההרים,  ופסגות  הגאיות  בין  נוסק  והסימטאות. 
אל  העקידה,  המוריה,  הר  האבות,  שורשי  אל  נשמה  כל 
בשמי  לו  הניצב  השלישי  המקדש  ובית  ידך...  תשלח 
ומרהיב.  משוכלל  מטה,  לרדת  להוראה  וממתין  מרומים 
והשערים? כבר נשלפים ממעבה האדמה. ירושלים של ימי 
המנדט. זעקות נוראיות פילחו את ערפילי הבוקר של יום 
צעקות  היו  אלה  ליפתא.  ליד  לירושלים,  בכניסה  סתווי 
המטריד  הרעש  כן,  אכן  מעלמא-הדיין.  שלא  משוגעות, 
הזה פילח את כותלי בית חולי הנפש שניצב לו באירוניה 
אולי,  ללמדך  הקודש,  עיר  בואכה  דווקא  משהו,  חצופה 
צועק?  מי  בריאה.  הנפש  שתהא  חשוב  ואילך  שמכאן 
האבא  שלושה.  צעדו  הם  בהמשך.  תשובה  צועק?  למה 
יורד על פי מידותיו, ולידו שני  הגדול הרב אריה, שזקנו 
ושמעון   8 בן  רפאל  מצוות,  בני  לא  עדיין  הקטנים,  בניו 
לחנות  וניגש  הצדיק  האב  ביקש  כאן”  “המתינו  ה-6.  בן 
מכיסו,  שילינג  שלף  הוא  האוטובוס.  תחנות  ליד  מכולת 
תחבו ביד הקמעונאי והחל לבחור ולמלא את שקית הנייר 
בממתקים, עוגות וסוכריות צבעוניות. הא כן, כמובן הוא 
לא שכח לטמון גם חתיכת חלבה שראוי להתכבד בה. לאן 
הולכים אבא? שאלו הקטנים. “לתת מתנה קטנה ומתוקה 
לקרוב משפחה” השיב. אחרי 20 דקות של הליכה מזורזת, 
הם ניצבו מול בית החולים לחולי-נפש סמוך ונראה לכפר 
עץ  תחת  לנוח  בניו  משני  ביקש  אריה  ר’  האב  ליפתא. 
חוזר  “אני  בית-החולים.  בואכה  החרוב, בשיפולי המורד 
תוך עשר דקות, ובינתיים שננו את משניות מסכת שבת 
ואבחן אתכם כשאחזור”. המחזה הזה חזר על עצמו במשך 
הבית  מן  ובניו  האב  צעדו  חודש  ראש  כל  מספר.  שנים 
למכולת, שם התמלאה שקית הנייר בממתקים, אחר כך 
צעדו בזריזות לעבר בית החולים, השניים שיננו משניות 
תחת עץ החרוב, ואבא חזר אחרי 10 דקות, או רבע שעה 
ובחן אותם. הם ידעו ששם בתוך הבית הגדול הזה, גרים 
אנשים לא יציבים בנפשם. “משוגעים” הם ידעו שיש שם 
שמדובר  הבינו  הם  לו,  ודואג  אוהב  שלהם  שאבא  אדם 
על  הכריזו  שנים  ארבע  אחרי  לא.  ותו  בקרוב משפחה... 
נטשו, מלחמת השחרור  ישראל. הבריטים  מדינת  הקמת 
פונה,  נפש  לחולי  החולים  בית  כבד.  דמים  מחיר  גבתה 
ר’  אבא  העתים.  בצוק  נפטרו  מהם  חלק  פוזרו,  החולים 
אריה כבר לא עשה את הציר הקבוע של כל ראש חודש, 
ורפאל ושמעון לא שאלו הרבה שאלות. הם תארו לעצמם 
אט  הזה  הסיפור  וגם  נפטר...  כנראה  משפחתם  שקרוב 
אט שקע אל מעמקי התודעה, מבלי לתת לו תשומת לב 
מיוחדת. הם שכחו אותו. לימים כשאבא ר’ אריה נפטר, 

הם ישבו שבעה כאשר כל איש מזרם המנחמים מספר על 
זווית חסד חדשה שנבעה ממעיינותיו של אביהם הנערץ. 
ובידו  כובע מצחיה  חבוש  איש קשיש  אביגדור.  הגיע  ואז 
סל פלסטיק ובו ירקות. “שלום, קוראים לי אביגדור, אתם 
לא מכירים אותי, אבל אני הכרתי את אבא שלכם לפני 25 
שנה, ויותר. הייתי אח בבית החולים לחולי נפש בליפתא. 
בוקר אחד, ניצב אביכם בפתח בית החולים ושאל: תסלחו 
לי אני שומע מכאן זעקות נוראות, מחרישות אוזניים... מי 
צועק?! “ר’ אריה אביכם הבחין מיד עם כניסתו למחלקה, 
באותו חולה גבה-קומה אך כפוף שצעק כמו מטורף, מילים 
בלי פשר בלי קשר, כשהוא מקפץ ובועט ונוגח בראשו על 
קיר הבטון. “ניגשתי אליו, ואז הוא שאל, למה הוא צועק? 
ולמה חוץ ממנו כולם שקטים? “הסברתי לו כיצד מתנהל 
כאן בית החולים על פי הנחיות הממשל הבריטי. ובכן, לא 
כל חולה זכאי לתרופות הרגעה. על פי הנחיית הבריטים, 
רק חולה שיש לו קרובי משפחה שמגלים בו ענין, והם קצת 
לוחצים במקומות הנכונים זוכה לקבל תרופות הרגעה. תבין 
אדוני, אמרתי לאביכם, לחולה הזה נחמיה בודלבסקי, אין 
שום מכר או קרוב. הוא ניצול שואה בן בלי בית...”. המשיך 
אביגדור בסיפורו “נחמיה בודלבסקי? צעק אביכם ר’ אריה 
בהתרגשות. אני קרוב משפחה שלו. אני לא מאמין, ריבונו 
לפני...”ואז  הוא  והרי  מהשואה  ניצל  נחמיה  עולם,  של 
ניגש אביכם אל נחמיה המטורף, חיבק ונישק אותו בחום 
ובאהבה, הוציא מכיסו מספר סוכריות, והורה לי להודיע 
לממשל הבריטי שהוא דורש במפגיע לדאוג לו לתרופות, 
והוא גם שלף שני שילינג כדי לעזור במימון התרופות. “וכך 
מדי ראש חודש היה מגיע אביכם אל נחמיה החולה - שרוב 
- עם  הזמן בהה באוויר, פה ושם השמיע משפט מבולבל 
שקית נייר מלאה ממתקים. יושב עמו רבע שעה,  משוחח 
עמו בחמימות רבה. אביכם דיבר, ונחמיה שתק ולעס, רגוע 
ונינוח. לפני שנפרד ממנו נישק ר’ אריה את נחמיה במצחו 
וברך אותו שיזכה לרפואה שלמה. נחמיה היה מחייך באושר, 
אבל נחמיה מעולם לא הבריא. יומיים לפני הכרזת המדינה 
כשהיינו בעיצומו של פינוי בית החולים, הוא לקה בליבו 
ופירפר בין חיים למוות. הצלחנו לייצב את מצבו, וכשהוא 
חזר להכרה, הוא סימן לעברי וביקש להשמיע כמה מילים: 
“אביגדור אני רוצה שתדע, הרב עם הזקן הארוך שהביא 
לי כל ראש-חודש ממתקים, הוא צדיק. הוא בכלל לא קרוב 
שהוא  ליום  עד  איתו  נפגשתי  לא  מעולם  שלי,  משפחה 
יודע אביגדור שרק  אני  לבית החולים עם הסוכריות.  בא 
בזכותו נתנו לי תרופות הרגעה, לפני שהוא הגיע שאגתי 
דקות של אושר  כמה  לי  היו  ואם  בכלוב,  רעב  כמו אריה 
בחיים האיומים שעברתי אחרי השואה הנוראה, אלו היו 
הדקות עם ר’ אריה, עם הסוכריות, וחתיכת החלבה, עם 
הנשיקה במצח והברכה מכל הלב. אני מבקש ממך אביגדור 
שתגיד לו שאני אוהב אותו, ואני מבקש ממנו סליחה על כך 
שמעולם לא אמרתי לו תודה. תגיד לו אביגדור את האמת, 
יכולתי  לא  שלי,  הגסיסה  דקות  האלה,  מהדקות  שחוץ 
להוציא משפט אחד שלם. תגיד לו תודה בשמי אביגדור. זו 
הצוואה שלי”. רפאל ושמעון מחו דמעה סוררת. “ואנחנו, 
כשאבא עשה חסד של אמת עם יהודי אומלל ניצול שואה, 
שיננו משניות מתחת לעץ החרוב”...                                                                                                                 
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, 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 
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מעוכבת  היתי  טוב!  מזל  לי  מגיע 
שלנו,  בחוג  שנים.   כמה  שידוך 
למעוכבת.  נחשבת  בגילי  בחורה 
אצלי,  ישתרש  הזה  שהמצב  לפני 
שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
הגון.  לזווג  נפש“  ”פדיון  עבורי 
חודשיים לאחר הפדיון התארסתי... 
אין לי מילים להודות, תודה אבא!

                                                                                                                                                      
    בעילום שם

אני אברך, אב לשני ילדים, יום אחד גיליתי נפיחות מאחורי האוזן, כמו גוש כזה. אשתי נלחצה מזה, 
ואני התחלתי לדמיין כל מני דברים כבר. הלכתי לרופא ששלח אותי לכל מני בדיקות. והוא חיזק את 
דברי שאני לא סתם מדמיין. שלח אותי לבדיקת דם, ואולטראסאונד. אז הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“. ולאחר הפדיון, בדיקת הדם יצאה תקינה, באולטראסאונד הכל יצא תקין ולא מצאו כלום. ופתאום 
קלים.  לא  ימים  עלי  עברו  אבל  מחייך,  אני  ברוך השם  עכשיו  כלום.  לי  אין  ופשוט  נעלמה  הנפיחות 
התקשרתי להודות להשם יתברך על ישועה ולפרסם ברבים.                                  )אברך מהמרכז(        

דרכים,  מני  בכל  למכירה  הבית  את  פרסמנו 
דבר  שום  חודשים,  ארבעה  כשלושה,  במשך 
לא זז. לא היתה שום התענינות. יובש!  הזמנו 
מכירת  עבור  ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 

הבית, ואחרי שבועיים סגרנו חוזה...
אשקלונים

לארגון ”חסדי ינון“ היקרים, 
פוריות,  בנושא  בעיות   לנו  היו  הרב,  לצערינו 
ולא הצלחנו להקלט. במשך קרוב לעשר שנים, 
ניסינו עשרות טיפולים מסוגים שונים, ובכל מני 
תפילות  על  נדבר  שלא  ואחרות,  כאלה  דרכים 
וסגולות...ניסינו הכל, כל מה שאפשר. לצערינו 
שום דבר לא התקדם, וזרע של קיימא אין...לפני 
כשנה התקשרנו לאחר כמעט יאוש, וכשקראנו 
נפש“  ה“פדיון  תיקון  על  הישועות  ספורי  את 
התקשרנו ל“חסדי ינון“ על מנת שיערכו עבורנו 
תיקון שבעזרת השם נזכה לחבוק סוף סוף ילד. 
אני מתקשרת היום לאחר שנה כשאני מחזיקה 
תינוקת קטנה ומתוקה בת חודשיים על הידיים. 
מדהימה,  ישועה  ראינו  השם,  שברוך  ולבשר 
ובדרך לא דרך, אפשר אף לומר ”בדרך נס“. אנו 
רוצים להודות לבורא עולם על הנס ועל החסד 
ינון“  ”חסדי  ”ארגון“  לכם  וגם  עמנו  שעשה 

שהיתם שליחים נאמנים...תזכו למצוות! 
א/בית שמש

רשמנו את הבת בסמינר בעיר אחרת, 
לא  שהיא  שלילית,  תשובה  קיבלנו 
מה  למה,  לברר  התקשרנו  התקבלה. 
טובה,  ילדה  היא  הילדה,  הסיבה? 
לענות  רצו  לא  טובים,  ציונים  לה  יש 
לא  בכלל.  הסיבה  מה  להגיד  או  לנו, 
ערבנו  אפילו  בכלל.  לדבר  הסכימו 
מישהו בעל עמדה שיברר מה הסיבה. 
בצר  לדבר.  מוכנים  היו  לא  איתו  וגם 
לנו פנינו ל”חסדי ינון” ועשינו ”פדיון 
פתאום  זה,  אחרי  שבוע  לילדה.  נפש“ 
אנחנו מקבלים טלפון שמזמינים אותה 
לעשות מבחן, אחרי מספר ימים הודיעו 
לנו שהתקבלה ב”ה. בסיעתא דשמייא 
מעלות.    180 של   מהפך  התהפך  הכל 
התקשרנו  עולם.  בורא  לאל   השבח 
להודות וגם לבשר בשורות טובות...                              
)בעילום שם(
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ניתן להוריד את העלון באתר

גוריון  וכשבן  מצדו,  ניכר  לא  כלשהי  לחנופה  רמז  שום 
בקש לשמוע את חות דעתו על עצם נושא השרות הצבאי, 
הגיב ”רגיל אני לתרץ קושיה על הרמב“ם, להסביר דברי 
על  ולענות  הגמרא  על  בפרשנותם  ואחרונים  ראשונים 
שאלותיהם, אבל אינני רגיל, ואף קשה לי, להסביר דברים 
שולחן?...“בנוגע  זה  מה  כגון:  וברורים,  פשוטים  שהם 
להצעה שהעלה בן גוריון, לפיה ישולבו במהלך הלימודים 
הצהריים,  מנוחת  בזמן  אחדות  אמונים  שעות  בישיבה, 
הגיב: “זר לא יבין את ההפרעה והנזק, שעלולים להגרם 
אמונים  של שעת  כזאת  מהפסקה  כתוצאה  הישיבה  לבן 
צבאיים..“ במהלך השיחה הרגישו כולם באופן ברור, שבן 
גוריון הוקסם מאישיותו של רבי איסר זלמן, מתמימותו 
ומכנותו הרבה, וזמן קצר לאחר מכן הוא הנפיק הוראה חד 
משמעית לרמטכ“ל ולמשרד הבטחון לשחרר בני ישיבות 
משרות צבאי כל עוד הם עוסקים בלימוד. שלושה שבועות 
ומדינה,  דת  בנושא  שיח  רב  גוריון  בן  ארגן  מכן  לאחר 
החכמים  תלמידי  מגדולי  חכם,  תלמיד  גם  הזמין  שאליו 
בירושלים. אותו תלמיד חכם, ספר לאחר הפגישה למנהל 
ועד הישיבות, כי מאחר ששמע על הצלחתו הגדולה של 
רבי איסר זלמן, אשר דבר בתמימות כה רבה, החליט כי גם 
הוא ינקוט בדרך זו. אולם תוך כדי שהוא מדבר פנה אליו 
בן גוריון ואמר לו: “כבוד הרב, ישעיהו הנביא היה אחד, 
והרב איסר זלמן מלצר הנו אחד, בבקשה ממך, אל תתאמץ 
לחקות אותו, אל תתמם, הדבר לא יעלה בידך!...“הנה כי 
ואין  החן,  לנשיאת  שהביאה  התמימות  זו  היתה  לא  כן, 
בכוחו של אדם לנקוט באמצעים חיצוניים, שיגרמו לכך, 
כי אם סיעתא דשמיא מיוחדת הנתנת מן השמים לתמימי 
והטוב  הישר  את  לעשות  ובתמים  באמת  הרוצים  דרך, 
וחסד  חן  של  חוט  השוזרת  זו  והיא  העולם,  בורא  בעיני 

עליהם. ומתוק האור 

המשך מטעמים לשולחן

דרושים מפיצים
באזור ראשון לציון
לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 


