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שפרה זו יוכבד, על שם שמשפרת את הולד: פועה זו מרים, על שם שפועה ומדברת והוגה 
’כיולדה  מב(  )ישעיהו  כמו  צעקה,  לשון  פועה  בוכה.  תינוק  המפיסות  הנשים  כדרך  לולד, 

אפעה‘ )רש“י(

למילדות היו תפקידים שונים כלפי הולד, ובתפקידים אלו טמון היה החלוק ביניהן: שפרה 
היתה משפרת את הולד, כלומר רואה בו את הטוב והחיובי, ואילו פועה מלשון צעקה, 
לאמיתו  בהם.  בטיפול  ומתמקדת  שלו,  טובים  הפחות  הצדדים  את  היתה  רואה  דהינו- 
של דבר, בכל דבר בעולם מעורבים הטוב והרע. יש שמהות תפקידם בעולם הוא להבחין 
בצד הטוב והחיובי ולרומם אותו. לעומתם אחרים, אשר תפקידם הוא לראות את הצד 
הרע והשלילי, להוכיח, להתריע בשער ולתקן. אלו ואלו צודקים הם, אלו ואלו ממלאים 
את תפקידם בעולם. בספר ”מנחת יהודה“ הובא מעשה שארע בעירה אחת בהונגריה. 
לשמחת  המקומי.  הכנסת  לבית  אותו  ולתרום  תורה  ספר  לכתוב  לבו  נדבו  חשוב  נגיד 
הלל  ורבי  מליסקא,  הירש  צדיקים-רבי  שני  הזמין  בשבת  שנערכה  התורה  ספר  הכנסת 
מקולומיי, שישתתפו בשמחתו. הצדיק מליסקא הצליח להגיע באותה שבת לעיר, אולם 
לרגל  מכן.  שלאחר  בשבת  ויבוא  זו,  בשבת  להגיע  יוכל  לא  כי  הודיע  מקולומיי  הצדיק 
הארוע נשא הצדיק מליסקא דברים בבית הכנסת, בהם האריך בשבחם של יהודי המקום 
ובאהבת התורה שלהם, על כך שהזילו מכספם ומזהבם לקים מצות ה‘ בהידור רב, בבחינת 
”זה ק-לי ואנוהו“, וכתבו להם ספר תורה שערכו יקר מפז. הלואי ירבו כמותם בישראל. 
יהודי המקום התמוגגו לשמע דברי הצדיק והודו על כך. בשבת הבאה הגיע לשם רבי הלל 
מקולומיי. והנה, תוך כדי מכירת העליות הוא שם לב, שיהודי המקום תורמים סכומים 
עלובים ודלים. בקש רבי הלל את רשות הדבור, עלה על הבימה והחל להאריך בחשיבות 
מעלת כבוד התורה, תוך שהוא ממטיר על בני המקום אש וגפרית, על שאין התורה יקרה 
בעיניהם להזיל מכספם עבורה. הוא פתח בתוכחה מגולה ובדברי כבושין, וכך אמר:“האם 
ה‘-מצות  מצות  לקים  מממונו  רחבה  ביד  תרם  אשר  אחד  יהודי  ביניכם  שנמצא  בגלל 
תרבו  אל  לצדיקים?  עצמכם  את  אתם  חושבים  הזאת‘,  השירה  את  לכם  כתבו  ’ועתה 
בבית  המצוות  את  רם  בקול  למכור  מתבישים  שהנכם  ראיתי  כי  גבוהה,  גבוהה  תדברו 
לא  וקולו  הדפים שהוכנו מראש  על  באצבע  ויראה  ילך  אלא תקנתם שהשמש  הכנסת, 
ישמע. הרימו מכשול מנגד פניכם!“ כאשר שמע הנדבן את דברי התוכחה, לא ידע עם מי 
האמת. האם צודק הגאון מליסקא אשר שבח את הצבור ורוממם בקהל עם, או שהאמת 
עם הצדיק מקולומיי, אשר בתוכחה מגולה יסר אותם בשבט פיו. הלך אפוא השכם בבקר 
למחרת לבקר את הרב מליסקא בתמיהה והציע בפניו את תמיהתו: כיצד יתכן שצדיק 
אחד משבח את היהודים, על שכבוד התורה חשוב בעיניהם, ואילו הצדיק השני מוכיח 
אותם על שאינם מכבדים את התורה כראוי? עם מי האמת? נענה הצדיק ואמר:“דע לך 
בני, הדרשן דומה למילדת. כשם שהמילדת מסיעת ליולדת להוציא את הולד, כן הדרשן 
מסיע לבני אדם על ידי מוסר ותוכחה להוציא את מחשבותיהם מן הכח אל הפועל ולקים 
מצות ה‘. ”אמנם“ המשיך הצדיק, ”לפני הדרשן עומדות שתי דרכים: האחת להגיד שבחם 
של ישראל ולדבר על ליבם באמירה נעימה, עד שיאמרו בני האדם ”שמחתי באומרים לי 
בית ה‘ נלך“. דרשן-מילדת מסוג זה נקרא ”שפרה“, שמשפר מעשיהם של ישראל. והדרך 
השניה-לצווח על קהלו, להגיד פשעם ולשוב בלב שלם אל בוראם. דרשן-מילדת זה נקרא 
”פועה“ מלשון צעקה, כמו ”כיולדה אפעה“. “הן דברי השבח שלי והן דברי התוכחה של 
הצדיק מקולומיי-אלו ואלו דברי אלקים חיים. שניהם אמת, שניהם לשם שמים נאמרו. 
ההבדל נעוץ בצורת הראיה. האור והחושך מעורבים זה בזה, יש כאלה הרואים את האור 
בלבד, ויש הרואים את החושך בלבד“. אני, העיד הצדיק מליסקא על עצמו, מהדרשנים 
הנוטים לראות את החלק החיובי והטוב, ולכן מן השמים סובבו שאשבות אצלכם בשבת 
שבה נערכה הכנסת ספר התורה. לעומת זאת, הצדיק מקולומיי, שהוא מן הדרשנים אשר 
דרכם ליסר את העם בשבט פיהם, דאג הקב“ה שישבות אצלכם בשבת שלאחר מכן, 

ומתוך שימכרו את העליות יראה כי אין כבוד התורה חשוב בעיניכם כל כך, ויהיה לו 
מקום להוכיח אתכם לפי דרכו.                            המשך בעמוד האחרון
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א. ביצה שנולדה בשבת אסור לגומעה עד 
למוצאי שבת. ולכן אסור לטלטלה בשבת 
משום מוקצה. ואפילו אם נתערבה באלף 
דבר  שהיא  משום  אסורות,  כולן  ביצים 
לו מתירין, שהרי מותרת היא אחר  שיש 
אפילו  מתירין  לו  שיש  דבר  וכל  השבת, 
כלי  עליה  לכוף  ורשאי  בטל.  אינו  באלף 
והוא  בה.  יגע  שלא  ובלבד  תשבר  שלא 

הדין לביצה שנולדה ביום טוב.

ב. אם יש ספק שמא נולדה בחול, בערב 
אסורה,  בשבת,  נולדה  שמא  או  שבת, 
שאפילו דבר שהוא ספק דרבנן, אם יש לו 
כיון שיש היתר  מתירים, ספקו לחומרא, 
והביצה  ד.(  ביצה  אשי  רב  )כדברי  לאיסורו. 
יש  באחרות,  שנתערבה  בספק  שהיא 
ספקא  משום  מותרות,  שכולן  אומרים 
דספקא, שמא נולדה בחול, ושמא זו ביצה 
ויש  כ(.  הלכה  יו“ט  מהל‘  פ“א  )הרמב“ם  אחרת. 
וספק  בגוף  אחד  שספק  משום  אוסרים, 
אחד בתערובת אסור. ומרן בש“ע )סי‘ קב 
לנו  אין  ואנו  האוסרים.  כדעת  פסק  ס“א( 
אלא דברי מרן שקבלנו הוראותיו. )וכן פסק 

בספר זבחי צדק סי‘ קב סק“א(

ג. שלג או מטר שירדו בשבת, אין עליהם 
בשתיה  ומותרים  כלל,  מוקצה  תורת 
ועבים  עננים  היו  לא  ואפילו  וברחיצה. 
מאתמול, מותרים.                                                                        

חזון עובדיה
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סיפור השבוע
אביגדור, אביו של איש העסקים הנודע גבריאל מרקובסקי, לא היה איש 
דתי אבל היו לו כמה עקרונות אותם דאג להנחיל לבנו יחידו יקירו, מי 
שאמור לרשת את עסקיו המסועפים בארץ ובעולם. עקרונות אמרנו? 
בידיהם,  היטב  אינו אחוז הדק  טוב, אצל אנשים שהלפיד ההלכתי  נו 
העקרונות לא תמיד ראויים להילמד “בבתי-המוסר” הפזורים להם אחד 
פה אחד שם ברחבי העולם היהודי. לא נאריך בעקרונותיו של גבריאל 
סיפורנו,  של  ליבו  לב  בעצם  שהוא  בעקרון  נתמקד  אלא  מרקובסקי, 
ההולך ונקטף לו מן ההוויה היהודית האותנטית של הימים הללו. וכה 
יעץ אביגדור לבנו יורשו: “בני מחמדי, שאף תמיד להיות ראשון, לתפוס 
תמיד את המקום הראשון בצמרת, שם תקע את עיניך ועשה הכל כדי 
להגיע אליה”. ובמילים שלנו: אביגדור הממולח שאף כי גבריאל ילך על 
גדול, ישקיע בגדול, לא יפחד וישעט קדימה כסוס שוטף במלחמה כדי 
לזכות במכרז הכי שמן, הכי דשן, הכי רווחי, ולקצור קופון כלכלי שיוציא 
את העיניים לכל הקנאים בסקטור העסקי. חד וחלק. “מי ששואף למקום 
הראשון, ישנו סיכוי עצום שהוא יזכה בו, הבנת גבריאל שלי?”, והנער 
הצנום הנהן בראשו ולחש: “אבא, אתה בטח יודע על מה אתה מדבר”. 
יחידו  בנו  של  לידיו  המושכות  את  והעביר  הזדקן  כשאביגדור  לימים, 
מחמל נפשו גבריאל, העקרונות הללו קיבלו מינוף עצום. עסקי היבוא 
כל  כמעט  ומכרו  קנו  הם  שחקים,  הרקיעו  המרקובסקים  של  והיצוא 
מה שזז. הסינים, היפנים ודומיהם נהגו לסגור איתם עסקאות חובקות 
עולם, וחשבונות הבנק המשפחתיים חגגו. דור לדור יביע חומר. שעון 
החול של - ברייה בעולמו של מי שאמר והיה העולם - אוזל לו, אומנם 
באיטיות, בנינוחות, משרה מין סוג של תחושת נצח, כאילו לעולם לא 
מטה,  מטה  האחרון  הגרגיר  לו  צונח  לבסוף  לעשות,  מה  אבל  מתים. 
העיניים נעצמות, הרגליים נאספות ומלאך המוות, שכל גופו עיניים וחרב 
חדה בידו, נוטל את הנשמה לעולם הנצח, לתת דין וחשבון על מפעלה. 
הסוחר הוותיק אביגדור מרקובסקי בן ה-90 נקבר לו בבית העלמין הקטן 
הגביר  גבריאל  בנו  משפחת  עם  התגורר  בה  הציורית  העיירה  בפאתי 
הנודע ונכדו מיכאל בן ה-12. אביגדור קשישא נפטר מן העולם כשהוא 
טעויות  המון  עם  עילגת  בלשון  כלכליים.  והישגים  עיסקאות  שבע 
ענה  מלווים  וקומץ  “הקדיש”,  ה-50 את  בן  בנו  גבריאל  אמר  מביכות 
“אמן יהא שמיה רבה”. בשלב מסוים ביקש גבריאל לשאת כמה מילות 
הספד על אביו ומיכאל הבן הצנום, בעל עיני התכלת העמוקות, הביט 
אל אביו ובלע כל מילה. ההספד: “אבא חינך אותי להיות נחוש, אמיץ. 
אבא חינך אותי לשאוף למקום הראשון. לא להסס. לא לפחוד. להביט 
הרבה  להגשים  וזכיתי  אבא  בדרכו של  צעדתי  אותה.  ולכבוש  לצמרת 
מחלומותיו. חברת היבוא שלנו “מרקובסקי יבוא בע”מ” היא הגדולה 
בישראל, ומן הגדולות באירופה. תודה אבא, תודה שסללת לנו את הדרך 
למקום הראשון ועמדנו בכך”. מיכאל הנכד ספג כל מילה, וסרק במבטי 
הערצה את אביו המוצלח. כן, גם הוא מחונך לשאוף למקום הראשון. גם 
הוא רוצה להיות סוחר מצליח כמו סבא ואבא. כן, מבלי למצמץ. רחמי 
השם כי לא תמו. בואו לא נעסוק כאן בתחקיר מעמיק למה כמה ומדוע, 
אבל בוקר אחד התעורר גבריאל מרקובסקי בסין הרחוקה, עם כאב ראש 
נורא. כאב הראש הלך איתו כל היום, וכדורי האקמול והאופטלגין לא 
השפיעו. בערב הרגיש סחרחורת ותחושת עילפון קלה, וכשהגיע צוות 
האמבולנס למשרדו בקומה ה-60 של גורד שחקים בשנחאי, הם כמעט 
אספו פגר. מחובר למכשירי החייאה, חיוור עד מוות ומורדם, צנח לו 
הסוחר גבריאל מרקובסקי אל שלושה ימי מוות קליני, שהם לא פחות 
ולא יותר מעין גשר צר המחבר בין תעתועי העולם הזה, לאמת הבוערת 
והנוראה של העולם הבא. כשהוא התעורר הוא זכר רק דבר אחד. “ראיתי 
אי שם בשמים סבא צנום וגבה קומה, לבוש כמו אנשי “מאה שערים”, 
ויש לו עיני תכלת בדיוק כמו לבן שלי מיכאל, וכיפה שחורה גדולה על 
ראשו. הוא לחש לעברי את המילים הבאות: “גבריאל, רק מקום אחרון, 
רק מקום אחרון, אם תסכים למקום אחרון אז תחיה. אם לא, אז תמות. 
סבא  ‘כן  לו,  אמרתי  הסכמתי  ואני  הישיש  הסב  אמר  כך  חבל?”  לא 
אני מוכן למקום האחרון’”. אחרי ההתאוששות, במהלך הטיסה מסין 

לישראל, שקע גבריאל מרקובסקי במחשבות נוגות. המפגש עם הסבא 
בשמים והתזה ההפוכה של הסבא - “רק מקום אחרון”, ניקרו במוחו. 
ונוגע בכפות רגלי המלאכים,  יפים הם חשבונות נפש בשחקים, סמוך 
בריאה.”כנראה  רוחנית  להתעוררות  הדרך  היתה  קצרה  ואילך  ומכאן 
והוא  שלי...  אבא  של  סבא  הוא  הקליני  במוות  עמי  שנפגש  שהסבא 
מבקש להעביר לי מסר שיציל את חיי. זה פשוט לי, אני לא מיסטיקן, 
ונסע  יש בהם ממש”. מרקובסקי נחת בנתב”ג  אבל חלומות לפעמים 
מגדולי  לביתו של אחד  להיכנס  בו  פנימי האיץ  דחף  לירושלים.  בהול 
הדור. הוא נכנס נבוך ומהוסס, וסיפר את הכל. הרב ליטף את כף ידו 
הימנית של הסוחר המרוגש ואמר לו: “אם אתה חושב שזה סבא שלכם 
חזור  משמיים.  חיים  של  מתנה  נפלא.  איתות  קיבלת  אז  חרדי,  והוא 
היכנס  גבריאל,  מעגל  סגור  סבא.  לבית  חזור  לתפילה,  חזור  לשבת, 
כחוליה נוספת לשרשרת הדורות של היהודים שומרי המצוות”.כשיצא 
גבריאל מרקובסקי לחלל הירושלמי הוא חש מחוזק. הרבה אחרי חצות 
ובנו האהוב, העניק להם מתנות ביד  לילה העיר בעדינות את רעייתו 
רחבה, וסיפר גם להם על חוויותיו הקליניות. לכולם היה ברור כי מרגע 
זה ואילך המשפחה נכנסת להילוך חדש, מהפכני, אמיץ. גם כאן צריך 
לשאוף למקום הראשון...אבל סבא אמר מקום אחרון. איך אפשר להיות 
יהודי שומר מצוות בשפל המדרגה, איך אפשר? תהה גבריאל. אין כאן 
כך, עם פתיחת שנת הלימודים,  מקום להאריך. ארבעה חודשים אחר 
צעדו אב ובנו שלובי זרוע לכיוון תלמוד התורה היחיד בעיירה.  מיכאל, 
בנו יחידו של גבריאל, קיבל בחיבה את המהפך הרוחני של אביו. כמו 
כן גם האם הרעיה. והנה עכשיו, עוד מספר דקות יכנס מיכאל החביב 
לעולמה של תורה וישאף מלוא ריאותיו אויר פסגות רוחני טעון גמרא, 
משנה, הלכות ומוסר יהודי שורשי. הם התיישבו מול המנהל הותיק הרב 
מנדל לינקובסקי, והאבא, בלב מלא אושר, דיווח למנהל על שאיפת בנו 
יחידו היקר, למסור נפשו על לימוד התורה. מיכאל הנהן כשעיני התכלת 
שלו מאירות כמו שמש זוהרת בלב חודש תמוז.סטירת הלחי המצלצלת 
לא איחרה לבוא. הרב לינקובסקי ביקש ממיכאל התלמיד הפונטציאלי 
להמתין בחוץ והשמיע לאביו את המונולוג הבא: “תבין מר מרקובסקי, 
אתה איש יקר ובנך חביב, מתוק וגם נבון, אבל אני לא יכול לקבל אותו 
לת”ת. נער בגילו כבר שולט היטב בהוויות אביי ורבא, קורא תוספות 
מרקובסקי,  שתבין,  ואחרונים...  ראשונים  בסברות  בקיא  והפוך,  ישר 
הפער בין בנך לילד ממוצע בת”ת, הקטן ממנו משנתיים, הוא שמיים 
באים  כאן  התלמידים  כל  מצוינים,  של  לת”ת  בטעות  נכנסת   - וארץ 
ממשפחות בני תורה... זה לא מתאים. הילד שלך ירגיש כאן מתוסכל. לא 
חבל?”. המונולוג הזה חזר על עצמו כמה פעמים בוואריאציות שונות. 
המנהל לינקובסקי נשמע מאד משכנע, מאד ענייני, ואף השיא כמה עצות 
לפתרון... אבל בליבו של מרקובסקי בער הסוחר. הוא רוצה שבנו יהיה 
עילוי, כמו כולם כאן, שישיג, כמו הצוואה המשפחתית, את המקום... 
הראשון. הוא נסמך על משענת הכסא וחש בעלפון קל, עלפון שכנראה 
עיניו  לנגד  חלפה  עין  כהרף  והנה  רגשות.  וסערת  מעלבון  מורכב  היה 
דמותו של הסבא הישיש מן החלום. מרקובסקי הזדקף לפתע ובעיניים 
ונבונים,  חכמים  כאן  כולם  צודק.  אתה  הרב,  “כבוד  אמר:  בוערות 
גאונים בגמרא, והבן שלי המסכן למד עד היום בבית ספר חילוני ואין לו 
מושגים. אבל ריבונו של עולם, תן לו את הזכות להיות במקום האחרון 
בגמרא!! שיהיה הכי חלש עם הציונים הכי עלובים - אבל כאן, ביניכם, 
בין התלמידים הנפלאים שלכם. שיהיה במקום האחרון, אבל בתלמוד 
בערבוביה  הראשון  המקום  כן  כי  הראשון...”הנה  המקום  של...  תורה 
מפתיעה עם המקום האחרון, והכנות הבוערת של האב, חוללו נפלאות 
נכנס לת”ת  בליבו של המנהל לינקובסקי. התלמיד מיכאל מרקובסקי 
כשחיוך רחב נסוך על שפתותיו. המאבק לזכות במקום האחרון, בניגוד 

לתזה העסקית-המשפחתית עלה יפה, אפילו יותר מדי יפה. 
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

אמץ משפחה נזקקתלחגלחג
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



ידעתי שאם  מטרידה,  דלקת,  לי  היתה 
אלך לרופא יתנו לי אנטיביוטיקה במשך 
תקופה, וגם לא בטוח שזה יעבור. זאת 
לי,  קורה  שזה  הראשונה  הפעם  לא 
חזר.  זה  זמן  כמה  אחרי  הכל  ולמרות 
בשורש  לטפל  צריכה  שאני  חשבתי 
נפש“  ”פדיון  הזמנתי  הבעיה...אז 
ב“חסדי ינון“ לרפואה שלמה,  למחרת 
יומיים  ותוך  הטבה,  שהיתה  לב  שמתי 
כבר לא היה זכר, הכל עבר...תודה השם, 
על הרפוי...                          א. מהמרכז

לניתוח, התקשרתי  זמן, כחלק מההכנה  די הרבה  לו  לניתוח שאני מחכה  לי תור  נקבע 
ל“חסדי ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“ בבקר של יום הניתוח. באותו בקר לקחו אותי לחדר 
לחדר  בבהילות  נכנס  המרדים  הרופא  כשלפתע  הנדרשות,  ההכנות  כל  את  עשו  ניתוח, 
הניתוחים. אני שוכב לי שם על שולחן הניתוחים, גם ככה אני חרד ומודאג ורק מחכה 
שהכל יגמר כבר ושאהיה אחרי זה והמרדים מראה למנתח איזה בדיקות, הם מסתודדים 
ביניהם בצד ולאחר מכן הרופא המנתח פונה אלי ואומר לי: ”יש לך מזל שהמרדים שם 
יכול להרדים אותך ובלית ברירה הניתוח  לב לזה“ יש לך בעיה מסוימת שהמרדים לא 
נצלו  חיי  הניתוח אמנם התבטל, אבל  ניתוח“.  ללא  נצטרך למצא פתרון אחר  מתבטל. 

בזכות ה“פדיון נפש“...
בעילום שם

פגישות,  חיים,  קורות  לשלוח  הזה,  התהליך  כל  מתסכל  כמה  עד  יודע  עבודה  שמחפש  מי  כל 
טלפונים, וכל זה אם הכל הולך בסדר, נגיד כבמצב יומיומי רגיל. בעיצומו של התהליך, לא מצאתי 
פנימית  שיחה  במין  לעצמי,  וחשבתי  הרשימות,  ערימת  מול  ישבתי  הימים  באחד  עבודה.  שום 
בלב...“ אם אני מוצאת עבודה, אני תורמת ל“חסדי ינון““... ומיד באותו רגע ממש, התקשרו אלי 

עם הצעת עבודה...זה היה פשוט הזוי...אני מתקשרת עכשיו לקיים... וואו... תודה לבורא עולם...
ע.א. מבאר שבע

עם  הדירה,  של  העברה  עם  בעיה  לנו  היתה 
שהינו  שיפוצים  עם  העברה.  של  התאריכים 
ועמל.  כסף  הרבה  השקענו  לעשות.  צריכים 
נכנסים  שאנחנו  וראינו  חישובים  ועשינו 
לסחרור, ויהיו לנו הפסדים כספיים, ולא ידענו 
הדעת,  ישוב  של  ברגע  הזה.  מהברוך  נצא  איך 
יומיים  יום  ינון“.  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  הזמנו 
יצא  בחוזה  משהו  הסתדר,  התאריך  למחרת, 
לטובתנו, ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו יוצאים 
מכל הסיפור ברווחים...נסי נסים...                  

בעילום שם

כלתי שתהיה בריאה, היתה בהריון לא קל בכלל, היו לה בעיות בעצמות, באגן. לא היה לה קל 
בכלל במשך כל ההריון. לפני הלידה הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, שתהיה לה לידה 
קלה. וברוך השם בסיעתא דשמיא ילדה תינוקת, ועבר הכל בשלום. אבל אז גילו שלתינוקת יש 
צהבת, אז הזמנו עבורה גם ”פדיון נפש“. ולפני שבוע הם עשו סעודת הודיה, להודות לה‘ על 
כל הישועות, וגם האמא וגם התינוקת מרגישות כבר טוב ב“ה...תודה לבורא עולם, שלא החסיר 
חסדו מאיתנו..                                                                                                 סבתא 



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

המשך מטעמים לשולחן
המשיך הצדיק מקולומי ואמר, כי בהתאם לדברים הללו, 
)ברכות  בגמרא  המסופר  את  הדרוש  דרך  על  לפרש  נתן 
יוחנן לבקרו  ה ע“ב(, שכאשר חלה רבי אלעזר, בא רבי 

וראהו שוכב בבית אפל. גלה רבי יוחנן את זרועו, ונפל 
עד  ביפיו,  ידוע  היה  יוחנן  רבי  שכן  בבית,  נהורא-אור 
אלעזר  רבי  החל  סביב.  אור  הפיצה  הבוהקת  זרועו  כי 
אמר  בוכה?“  אתה  מה  “על  יוחנן:  רבי  שאלו  לבכות. 
אני  בכינא“-בוכה  קא  בעפרא  דבלי  שופרא  לו:“להאי 
”על  לו:  אמר  בעפר.  להיות  שסופו  היופי  אותו  על 
דר  היה  אלעזר  רבי  שניהם.  ובכו  לבכות“  יש  ודאי  כך 
”בבית אפל“, כלומר הוא היה מאותם דרשנים שנקראו 
”פועה“ כי ראה בכל דבר את הצד האפל, שיש להוכיח 
דרשנים  מאותם  היה  יוחנן  רבי  אבל  עליו.  ולהתריע 
שנקראו ”שפרה“, כי בדרשותיהם הנם משפרים ומיפים 
לו  שאין  אדם  לך  שאין  ומראים  עמם,  בני  מעשי  את 
ישראל  פושעי  ואפילו  מרובות,  זכויות  באמתחתו 
את  גילה  יוחנן?  רבי  עשה  מה  כרימון.  מצוות  מלאים 
זרועו ”ונפל נהורא“- הראה לו שבכל דבר יש את הצד 
המאיר, ויש להתיחס גם לצדדים החיוביים. אמר לו רבי 
אלעזר: “נכון הדבר, אבל תראה איזה חושך מקיף את 
האור, שסופו של האור להעלם לגמרי, ועל כך הודה לו 
רבי יוחנן - ובכו שניהם.                           ומתוק האור

דרושים מפיצים
באזור נתניה

לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 


