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במעמד הר סיני, ביום הגדול שבו אלקים מתגלה לבני אדם, בוחר הקב“ה ללמד את 
עם ישראל את דין הגנב. מקשה על כך רבי משה פינשטיין זצ“ל: וכי אין דבר חשוב 
יותר ללמד אותם במעמד הנשגב הזה? אין ענין מכובד יותר לדון בו כעת? אלא, 
אדם  בממון!  יושר  עניני  של  העצומה  החשיבות  על  הברורה  ההוכחה  גופא  שזו 
שנוטל כספים לא לו, או מרמה ואומר ‘נגנב‘, בעוד הוא בעצמו הגנב-אינו עובר 
רק על חטא הגנבה, אלא הוא כופר בקב“ה, שכן אלו היה מאמין, לא היה מעלה 
וכי  לחברו,  במוכן  נוגע  ביודעו שאין אדם  לטול מכיסו של מישהו אחר,  בדעתו 
כספים שאינם שלו לא יעזרו לו לעולם, וכן אם יבואו ויקחו כסף שה‘ גזר שיהיה 
אצלו, הוא ישאר אצלו לעולם, ולפיכך אין טעם לגנוב ולשקר ולקחת כסף שאינו 
שיך לו!החומרה של הענינים הללו כה גדולה, עד שהיה חשוב לומר זאת מיד לאחר 
פני‘, משום שאדם שמרמה,  על  לך אלקים אחרים  יהיה  ו‘לא  ה‘ אלקיך‘  ”אנכי 
בבורא  באמונה  פגם  לו  שיש  מוכיח  שלו,  שאינם  לכספים  ידו  את  ושולח  גונב, 
עולם! לא פעם אנשים גונבים מתוך מחשבה שהם יצליחו ‘להסתדר‘ עם הגנבה 
הזו, אף אחד לא ישים אותם בכלא, והם מסוגלים לעמוד בכבוד אפילו מול ועדת 
חקירה. אך אנחנו יודעים גם יודעים, שבכל מקרה, רק התורה היא הקובעת, ועל 
כל מעשינו נעמוד ונתן דין וחשבון לפני הקב“ה, ובהתאם לידיעה הזו כל המעשים 
אמורים להראות אחרת, משום שאת הקב“ה אי אפשר לרמות!. על תחושתם של 
זה, מעיד הספור הבא המובא בספר ”הרב הגדול“: באחד  גדולים בענין  אנשים 
הימים נסע רבי מאיר שפירא מלובלין בעגלה רתומה לסוסים.והנה הגיעה העגלה 
למקום שבו היו פזורות אבנים חדות, והעגלון בקש מן הנוסעים שירדו מהעגלה, 
כדי לא להכביד על הסוסים המתקשים. הנוסעים נשמעו לו, החליטו כי הרב עצמו 
ישאר בעגלה. אולם להפתעתם סרב הרב להצעה, וירד אף הוא מן העגלה.“מדוע?“ 
שאלוהו, והוא השיב: “כשאגיע לשמים אחרי מאה ועשרים שנה ישאלו אותי מדוע 
לא ירדתי והקלתי על הסוסים, אמנם יש לי תשובה, ואני צודק בתשובה זו, אבל 
מי רוצה דין תורה עם סוסים? למה לי דין תורה כזה? אני מבכר לרדת כעת-ולא 
לדון עם סוסים...“ הנה כי כן, אדם הרואה מול עניו את ה“דין וחשבון“ שיהיה 
עליו לתת לפני מלך מלכי המלכים, מנהל את כל חייו בהתאם לכך. ועל אחת כמה 
וכמה שאין הוא מעלה על דעתו להגדיל את מחזור הכספים שלו על ידי שליחת יד 
לכסף לא לו, אלא שמח במה שיש לו ובטוח בבורא העולם שימשיך לספק לו את 
כל מחסורו. דוגמא חיה לאדם כזה היה רבי אורי מסטרעליסק שעל אף עניו היה 
שמח תמיד. באחד הימים שאלוהו:“מדוע אתה כה שמח, על אף העוני הגדול שבו 
אתה נתון?“ ”נו, נו“ הגיב רבי אורי-“יש לי שתי קיאל‘ך )פרות(, ומה לי כי אדאג?“ 
יכולים  אנו  ואף  נכבד,  רכוש  פרות?“ התלהבו השומעים-“אין ספק שזהו  “שתי 
להנות מכוס חלב טרי בבקר...“ ואכן, כבר למחרת נגשו אל הרבנית ובקשו כוס 
חלב מאחת הפרות, אך זו התפלאה על עצם הבקשה, ואמרה כי שום פרה אין להם 
בביתם. חזרו אל רבי אורי ושאלו: “הלא אמרת שיש לך שתי קיאל‘ך?“ ”נו בודאי“ 
השיב להם-“יש לי שני ’קיאל‘ך‘: “כי בו ישמח לבנו, כי בשם קדשו בטחנו!“ מדוע, 
אפוא, לא אשמח?!“ עוד בענין חומרת עוון הגזל כותב ה“חפץ חיים“: הביטו וראו, 
הישר מהר סיני יורדים ישראל לשמוע את המשפטים הפותחים בענין עבד עברי 
”וכי תקנה עבד עברי“, שהוא אדם שגנב, ומאחר שאין בידו לשלם, בית דין מוכרים 
כנענית,  נשא לשפחה  הדינים מובאת אפשרות שאותו עבד  לעבד. במהלך  אותו 
”אם אדניו יתן לו אישה“, כשבמקרה כזה, ”האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא 
יצא בגפו“. למדה אותנו, אפוא התורה הקדושה, כי תמורת החזרת הכסף שנלקח 
כנענית  לשפחה  אותו  להשיא  לאדונו  ומותר  לעבד,  להמכר  האדם  צריך  בגנבה, 
ולהוליד ממנה בנים שלא יתיחסו אחריו כלל! זאת ועוד, הנושא שפחה כנענית 
עובר על לאו של ”לא תגנבו“)ויקרא יט,יא( נמצא אפוא, שהתורה התירה את הלאו 
של ’ולא יהיה קדש‘, רק על מנת לתקן את הלאו של ’לא תגנבו‘, משום שהדבר 
נוגע לממון אחרים! תארו לעצמכם שיהודי נכנס לבית כנסת ואומר:“רבותי, אני 
צריך עליה כי יש לי יארצייט של אבי היום“, אך אנו מכירים אותו ויודעים שהוא 
נשוי לגויה. לכאורה מתאים שאדם נשוי לגויה, לא יקפיד על שמירת יארצייט אחר 
אביו...אבל מציאות החיים מלמדת שלא כך קורה תמיד, ולעתים מדרדר האדם 

לעברי פי פחת,                                                המשך בעמ‘ האחרון
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המותר,  דבר  לצורך  הצד  מן  טלטול 
בארץ  אותו  שטמן  צנון  הילכך  מותר. 
נתכוון  לא  שבו,  הלחות  על  לשמור 
ולא  מגולים  עליו  ומקצת  לזריעה, 
פי  נוטלו בשבת אף על  השריש בארץ, 
ואפילו  ממקומו,  עפר  מזיז  שבנטילתו 
אם הוסיף מחמת לחות הקרקע מותר. 
וכן פירות הטמונים בתבן המוקצה, וכן 
בגחלים,  הטמונה  רצפים(  )עוגת  חררה 
יכול לתחוב בהם בשבת מחט או מזלג 
וכתב  וס“ט(.  ס“ח  שיא  סי‘  )ש“ע  ונוטלם. 
הרא“ש  בתשובת  שכתוב  הב“י,  מרן 
”שאפילו במניח החררה בכוונה בגחלים 
על מנת להיות שם כל השבת, הדין כן, 
ולא נעשית החררה בסיס לדבר האסור, 
האפיה  לצורך  אלא  הטמינה  שלא 
ולסלקה“. ונראה שטענה זו מהניא גם 
לפגה שטמנה בתבן שלא נעשית בסיס 
לדבר האסור לתבן, שלא נעשה כן אלא 
שכן  ואפשר  ולסלקה,  בתבן  שתתבשל 
שאיסור  וכיוון  וכו‘.  הפוסקים  דעת 
מוקצה אינו אלא מדרבנן, ויש צד לומר 
שכן דעת הפוסקים, הכי נקטינן. עכ“ל 
וכל שכן לדעת הפוסקים שאין דין בסיס 
לדבר האסור באוכלין, דשפיר דמי.            

    )חזון עובדיה(                                                                           

ההלכה השבועית
הלכות שבת

כללים בדיני מוקצה

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית איש )כב,ו(  
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סיפור השבוע
האמת היא שהרב אפרים שטיינגולד לא חיפש הזדמנות לנסוע לאמריקה, 
אם לדייק, לארצות-הברית של אמריקה. נכון, הוריו שיהיו בריאים הם 
ונכון  עליהם שם,  עברו  ונכון שנעוריהם  ואזרחי ארה”ב,  היבשת  ילידי 
שהוא נולד שם ובגיל חצי שנה עלה לארץ, אך הוא כבר התחנך בישיבות 
קורטוב של אמריקניות,  ללא  דבר  לכל  ישראלי  לטיפוס  והיה  קדושות, 
אם יש בכלל קורטוב שכזה. אגב, הוא כמובן דיבר אנגלית שוטפת אבל 
ואריאלה  מיכאל  והחביבים  הקשישים  הוריו  רב.  שימוש  בה  עשה  לא 
עקבות  על  להתחקות  כדי  לשם  שיסע  לו  רמזו  לא  מעולם  שטיינגולד, 
נעוריהם באותה עיר נוצצת ותאוותנית ניו-יורק, הם לא ביקשו שיסתובב 
את  והשיל  מיהודיו,  אט  אט  שהתרוקן  מפואר,  יהודי  רובע  באותו  לו 
כן,  ומבריק.  שחור  חדש  עור  עצמו  על  ועטה  צפעוני,  נחש  כמו  עורו 
המפוארים  שבימיו  ברונקס,  רובע  ילידי  היו  קשישא  השטיינגולדים 
ככולם  רובם  יהודים   650,000 כ-  בו  התגוררו  העולם  מלחמות  טרם 
יראים ושלמים, עבדי השם, שהתערו להם בחממה האמריקנית ההולכת 
הנהנתנית  שאמריקה  ולפני  הגדולה,  ההתבוללות  לפני  כן,  ומשמינה. 
בלעה אותם בביסים ענקיים, היתה שם בברונקס קהילת-קודש ענקית, 
בבחינת  כנסת  בתי  מאות  וכמובן  ישיבות,  תורה,  תלמודי  עשרות  עם 
העיקרית,  למנה  הדגים  בין  לפעם  מפעם  לתפארת.  רובע  מעט.  מקדש 
ומספר  סואן  רובע  לאותו  שטיינגולד  מיכאל  החביב  הסבא  מפליג  היה 
סיפורון חביב לנכדיו. פעם על רבו – נכה על כסא גלגלים – שלימד אותו 
טעמי המקרא, ופעם על גבאי בית הכנסת שלו שהיה נוטל באדיקות את 
ידיהם של סועדי הסעודה השלישית בבית הכנסת, ומקפיד שיעשו זימון 
ברוב עם ושיברכו ברכת מזון מילה במילה. גם אפרים אהב את סיפורי 
בארץ  כאן  מים  פלגי  על  שתול  עץ  היה  כבר  הוא  אבל  ברונקס,  רובע 
הקודש, ראש מתיבתא בישיבת “היכל דוד” נשוי ואב לשבעה. אמריקה 
היתה טובה בשביל הסיפורים, תכל’ס הוא לא איבד שם דבר, ולכן לא 
היה לו שום ענין ורצון לצאת ולחפש שם מציאה כלשהי. אלא שמסובב 
מעתוני  באחד  שטיינגולד.  הרב  עיני  את  מכבר  לא  האיר  הסיבות  כל 
המתגוררים  ארה”ב  “אזרחי  הלשון:  בזו  במודעה  הבחין  הוא  הקודש 
ויסעו  זכויות אזרחותם האמריקנית. במידה  יכולים לנצל את  בישראל, 
עם ילדיהם לארה”ב, ויופיעו בפני הבטוח לאומי ד’ארה”ב, כל ילד יזכה 
למענק של 2,000 ד’ בשנה, היות וכל בן לאזרח ארה”ב, זכאי אף הוא 
לאזרחות ולשאר הזכויות...”. ומה לנו כי נאריך, הרב אפרים שטיינגולד 
עשה חשבון פשוט, יש לו שבעה ילדים, תכפילו ב- 2,000 דולר... וכמובן 
מקבלים סכום זה רטרואקטיבית חמש שנים לאחור, והנה לכם הכנסה 
קיבל  הנושא  ולסבתא  לסבא  הדבר  כשנודע  בצידה.  שטיול  ש...  נאה 
תאוצה מדהימה “אנחנו מוכנים לממן את הטיסה והשהייה, במשך שבוע 
או שבועיים, וכמובן תוכלו לבקר ברובע ברונקס שם גדלנו...”. שבועיים 
אחר כך נחתה משפחת שטיינגולד הצעירה עם שבעת ילדיהם בניו-יורק, 
כשבידיהם תוכנית מסודרת של ביקורים אצל כמה דודות קשישות, בן-
דוד יורד, וכמובן מפה של רובע ברונקס עם ציונים והערות בכתב יד של 
סבתא אריאלה, מה יוכלו לראות בכל רחוב ברובע. לפני שעלו למטוס 
כבשו  הכושים  בברונקס,  חרדים  יהודים  כבר  אין  “כיום  סבתא  אמרה 
אותה, ואם תפגשו שם במקרה תושב חרדי, יהיה לו בטח סיפור מעניין 
נשימה,  עוצרת  ניו-יורק  לומר,  מה  אין  בניו-יורק.  לכם...”נחיתה  לספר 
בנייני הענק שניצבים שם, והשניים שנעקרו משם “התאומים”, מרטיט 
לבבות. יש בעיר הזו שילוב של עוצמה ארכיטקטונית מחד, ולחץ אנושי 
קדחני מאידך. כולם שם רצים לעבודה, לעשות כסף, להגשים את החלום 
דין  ויש  מחר,  שיש  לעשות חשבון  מבלי  הנכסף  העושר  של  האמריקני 
ויש דיין. השטיינגולדים טיילו, ועוד איך טיילו. הם הביטו בעין מכווצת 
ליבם  ואפורים.  ובריח, מאובקים  על מנעול  סגורים  כנסת  בתי  באותם 
נחמץ למראה בתי כנסת שהפכו למועדונים או למחסנים. היה קשה לעכל 
את אותם מבנים ישנם ששימשו פעם כתלמודי-תורה שוקקים, והיום הם 
מפעלי נעליים, או חנויות הלבשה ומסעדות. הכושים והסוחרים בלעו את 
ההווייה היהודית, וכמעט ולא השאירו ממנה שריד.”אין כאן אף יהודי 
לרפואה” הרהר הרב שטיינגולד בלבו “אין אפילו את מי לשאול אם יש 
כאן מניין למנחה”. יום לפני הטיסה בחזרה לארץ, הם החליטו הילדים 
ללכת ל- ZOO, לגן החיות של רובע ברונקס. מדובר בגן חיות ענק בן 150 
שנה ששמו הולך לפניו כססגוני ומרתק. הילדים לחצו ואבא שטיינגולד 
נכנע, למרות שאחרי 10 ימים ניו-יורקים די צפופים הוא כבר שאף לחזור 
לשטייגן התלמודי. אחרי פיזוזים וכרכורים מול מכלאות של אריות פילים 

וקופים אינספור, בלב גן החיות הבחינו השטיינגולדים במסעדה עם שלט 
“גלעט כשר”. נו, נו, הם לא בדיוק סמכו על הכשרות של ההמבורגרים, 
אבל פחית קולה או ספרייט ניתן היה לקנות מבלי כל חשש. אחרי שאבא 
שטיינגולד חילק את הפחיות ושיחרר את הילדים ואמם להשתובב בדשא, 
רגליו  את  מתח  כתומה,  לשמשיה  מתחת  נוח  כיסא  על  התיישב  הוא 
וביקש להירדם. הוא עצם עיניו בדיוק למשך דקה, שכן אדם קשיש כבן 75 
לבוש חליפת פסים אפורה ודהויה, חבוש כובע קש רחב-שוליים התיישב 
הרב שטיינגולד  ראה  עין  בחצי  מנה.  למלצר שהוא מבקש  וסימן  לידו, 
שהמלצר מסמן לו: “הבנתי”. “הו בוקר טוב מיסטר, שמי משה מוריס 
וחייך.  שלו  הקש  כובד  את  הסיר  הקשיש  כבודו?...”.  שם  ומה  יונגרמן 
הרב אפרים הבחין בחצי עין בכיפת קטיפה שחורה בגודל פחות מבינוני 
מישראל,  אני  שטיינגולד,  אפרים  שמי  טוב  פדחתו.”בוקר  על  מונחת 
אני  ישראל.  אני מאד אוהב את  “ישראל?  לביקור קצר...”.  לכאן  באנו 
תורם הרבה כסף לישראל, לישיבות, לעניים... הלוואי שיכולתי גם לחיות 
לפתע  כסאו,  על  הזדקף  שטיינגולד  אפרים  בישראל...”.  למות  ואפילו 
בברונקס,  חרדי  יהודי  תפגשו  אם   ...“ אמו  של  העצה  באוזניו  הדהדה 
יהיה לו בטח סיפור מעניין לספר לכם”. “ומאיפה אתה מיסטר יונגרמן? 
“הו, הו, אני? אני היהודי האחרון של רובע ברונקס” אמר בגאווה בלתי 
מוסתרת.”האחרון? “כן, כן. בטח סיפרו לך, שפעם היו כאן מאות אלפי 
אבא  הרובע.  את  כבשו  והכושים  התבוללו,  חלקם  נדדו,  רובם  יהודים, 
שלי שהיה רב חשוב כאן באחת הקהילות, בימיו האחרונים עודו שוכב 
על ערש דווי לפני למעלה מ- 50 שנה, אמר לי “מוריס, הרובע מתרוקן, 
אבל זה רובע קדוש. יש כאן המון זכויות. אני מבקש ממך מוריס, שמור 
על ברונקס, שמור שתמיד יהיה כאן מניין מתפללים...”נו? “וברוך השם 
כולם עזבו ואני נשארתי כאן לבד. ובשיניים, ממש בשיניים אני מחזיק 
כאן מניין של יהודים קשישים עולים מרוסיה שיתפללו... עד כמה שהם 
מבינים איך מתפללים”.”ובניך גרים איתך ברובע? שתיקה ארוכה. מוריס 
לי  “אין  בלחש  ואומר  שלו  הקש  כובע  על  באצבעותיו  מתופף  יונגרמן 
בנים. אין לי משפחה. הייתי נאמן לצוואה של אבא שלי ז”ל, ולכל שידוך 
שגרים  בתנאי  אבל  להינשא,  מוכן  שאני  למשודכת  אמרתי  לי  שהוצע 
בברונקס ושומרים על מניין מתפללים ברובע. אתה לא תאמין יאנג-ֶמאן 
רבות רצו להינשא לי, אבל בתנאי שעוברים למונסי, או מנהטן, רק לא 
ברונקס. “סליחה מיסטר יונגרמן, אבא שלך לא השביע אותך, אבא שלך 
לגמרי מתושביו, לחיות  יתרוקן  גם לא האמין שהרובע  ביקש, הוא  רק 
ברובע ברונקס זה אומנם תנאי נחמד, אבל לא בבחינת יהרג ואל יעבור? 
“כן, אתה צודק ידידי, אני הייתי עקשן גדול והתייחסתי למילים של אבא 
כעת באחת המשודכות  נזכר  אני  לבת-קול מקודש הקודשים.  כמו  ז”ל 
שנפגשתי עמה, אשה אצילית מבית טוב, שאמרה לי “מוריס אני חוששת 
לך, אתה מתעקש על דבר לא חשוב כל כך... רק אל תשאר כאן רווק זקן... 
שנה אחר כך היא נישאה ודומני שהיא עלתה לישראל... אז אתה מבין 
אותי יאנג בוי, לפעמים בן-אדם חושב שהוא עושה מצווה גדולה, נדירה, 
מצווה שאף אחד חוץ ממנו בתבל לא יכול לקיים אותה. הוא בטוח שיש 
לו מזה עולם הבא הכי גדול שיש, והוא אפילו מוכן למסור נפשו עליה, 
הוא מוכן הבן אדם, להקריב את חייו האישיים, את עתידו, את משפחתו 
שלא הקים, על מזבח מניין של זקנים יהודים מרוסיה באיזה רובע ניו-
יורקי דלוח, שיש לו אמנם עבר יהודי מפואר, אבל הווה מאד עלוב. אם 
באדם...  המאושר  שאני  לך  אגיד  לא  שלי,  החיים  את  לסכם  צריך  אני 
זרועותי  על  מתוקים  נכדים  כמה  עם  להנות  במקום  עצוב.  אפילו  אני 
ולהשאיר בעולם הזה דור ישרים יבורך, שיגיד עלי “קדיש”, מה שנותר 
לי זה לרדוף אחרי זקני המניין, להגיש להם תה, ולבוא לכאן לגן החיות 
של ברונקס ביום ד’, לאכול ארוחה כשרה במסעדה המקומית, ולבכות על 
עצמי, איך החמצתי את החיים לחינם, בשביל מצווה, שספק אם יש ממנה 
ואמו אריאלה  נחת-רוח לאבא שלי”. כשנפגשו הרב אפרים שטיינגולד 
בנמל התעופה, אז אחרי החיבוקים וההתרגשות הוא אמר לה: “אמא, לא 
תאמיני, פגשתי יהודי חרדי קשיש בברונקס...”רק אל תגיד לי שקוראים 
לו מוריס יונגרמן?”.”את אמרת” השיב לה אפרים בלחש. הרב אפרים 
חייך חיוך מסתורי, נטל בידו האחת את התינוקת רבקהל’ה ודחף בידו 
השניה את העגלה לכוון היציאה. בעיני רוחו הוא נזכר בדמותו של הרווק 
הזקן היקר והתמים, שלא בדיוק קלט מה עיקר ומה טפל, אבל תואר אחד 
יישאר לו לבטח, היהודי האחרון בברונקס. 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



שלום וברכה לארגון ”חסדי ינון“ היקרים,
לפני כשנה לצערינו הרב, קיבלנו בשורה קשה, 
מסוכנת  מחלה  גיסתי  של  לבת  גילו  כאשר 
חסרי  היו  הרופאים  לצערינו,  בדם.  ומדבקת 
עצות ואפשר להגיד אפילו מיואשים . קראתי 
הישועות  ספורי  את  ינון“  ”תפארת  בעלון 
נפש“,  ”פדיון  לה  עושה  שאני  והחלטתי 
התקשרתי וב“ה עשו לה את התיקון. פתאום 
בלתי  בצורה  ב“ה,  להשתפר  התחיל  המצב 
אין שום  ניסית,  צפויה לחלוטין. פשוט בדרך 
הסבר אחר. כיום בן פורת יוסף המחלה נעלמה 
כלא היתה, היא בריאה ומתפקדת רגיל. לאחר 
שאמר  הרופאים  מאחד  שמעתי  שהבריאה 
חס  נגמרים  זה  מסוג  המקרים  רוב  שלצערו, 
אף  על  ולא  עלינו  לא  מוות,  במקרי  וחלילה 
אחד מישראל. רוצה להודות קודם כל לבורא 
עולם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, על הנס 
שליחים  שהיתם  עמנו...ולכם  שעשה  והחסד 

נאמנים....
                                                                                                                                         
)משה עובדיה / ירושלים(

לנכד שלי היתה תאונה עם האופנוע, נהגת 
אנשים  בו.  ונכנסה  אותו  ראתה  לא  אחרת 
בכביש שראו את התאונה עזרו לו והזמינו 
לו אמבולנס. איך שנודע לי, הזמנתי עבורו 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, אני מודה להשם 
שהוא ניצל, והיה יכול להגמר אחרת. ברוך 
וההתאוששות  ברגל.  גבס  רק  לו  יש  השם, 
לעבוד  חזר  אפילו  הוא  מהירה,  ממש  שלו 

מהבית. הודו לה‘ כי טוב כי לעולם חסדו...
                                                                                                       
)א. מהמרכז(

שום  עבודה,  ללא  חודשים  כבר  בבית  שלי  הבן 
נהיגה  למד  הוא  בנתיים  תקוע.  הכל  זז,  לא  דבר 
וניגש לטסט. לפני הטסט, עשיתי לו ”פדיון נפש“ 
כבר.  ינון“ שיעבור את הטסט, השלישי  ב“חסדי 
ועל הדרך שימצא עבודה. ובאותו יום שעשה את 
עבודה.  וגם מצא  אותו  לו שעבר  הודיעו  הטסט, 

אין מילים להודות, תודה לבורא עולם!

)זהבה מרמת גן(

לפני שבוע עשיתי ”פדיון נפש“ לבת שלי שתצליח 
הלימודים,  המשך  לגבי  שקובע  מקדים  במבחן 
כל  את  כשרשמו  גדול.  יותר  למבחן  מכן  ולאחר 
הפרטים שאלו אותי ” עוד משהו? אמרתי ”זווג 
הצעות,  שלוש  לנו  היו  למחרת  שיהיה“.  הגון, 
לזווג!חלקן עוד בבירורים. ואת המבחן המקדים 
מכיון  נקודה.  לה  חסר  היה  בחישוב  עברה.  לא 
צ‘אנס  עוד  לה  נתנו  חשוב,  כך  כל  מבחן  שהיה 
יום  שתעשה עוד מבחן, וקבעו לה תאריך חדש. 
לפני התאריך, התקשרו ואמרו לה שטעו בחישוב 
ישתבח  פלאים,  פלא  המבחן...  את  עברה  והיא 

שמו לעד!
)בעילום שם(

לפני שבועיים, התקשרתי להזמין ”פדיון נפש“ 
טיפול  לעבור  צריכה  שהיתה  אמי,  מרת  עבור 
מבוגרת,  אישה  היא  מורכב,  וחניכיים  שיניים 
והדבר לא פשוט . היום אני מתקשר כדי לבשר 
שברוך השם, הטיפול עבר בהצלחה, והחלמתה 
טובה והולכת ומשתפרת, ברוך השם. תודה לה‘. 

ותזכו למצוות...
)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 

לו  דין הזכור  אך עדין מקפיד על איזשהו מנהג או 
שהוא  דודי  בן  לי  ספר  לכך  בהקשר  אביו.  מבית 
באמריקה  החיים  מהלך  על  לו  שספר  זקן  ראין 
לפני מאה שנה: המהגרים נתקלו בקשיים עצומים 
בענין שמירת השבת, שכן כל מי ששמר שבת, פוטר 
את  זנחו  יהודים  מאד  שהרבה  ארע,  כך  מעבודתו. 
שמירת השבת ובעקבותיה-את כל התורה כולה. על 
מאד:  הקפדנו  לספר-כולנו  החבר  אחד-המשיך  דבר 
בערב פסח כל הבכורים היו הולכים לרב, ומשלמים 
לו כסף כדי שיעשה להם ’סיום‘... מכל התורה כולה 
הימים  באחד  נטשנו!  שלא  יעבור  בל  חוק  היה  זה 
אחד  נכנס  ופתאום  הרב,  אצל  בתור  כולנו  עמדנו 
ואומר: “עשו לי טובה, תנו לי להיות ראשון בתור...“ 
אותו,“מדוע  שאלנו  הזו?“  הפרוטקציה  פשר  “מה 
מגיע לך שנפנה לך את התור?“ והוא השיב: “אתם 
יודעות  הן  הפחות  ולכל  ליהודיות,  נשואים  כולכם 
היא,  גויה  אשתי  אך  הביתה,  מאחרים  אתם  מדוע 
נורא-נשוי  כמה  הייתי...“  היכן  תבין  לא  ולעולם 
’סיום‘...מכל  לשמוע  כדי  בתור  עומד  אבל  לגויה, 
שהיינו  אנו  ואומר,  חיים“  ה“חפץ  מקום-ממשיך 
נותנים  היינו  לא  לעולם  לגויה  נשוי  יודעים שהוא 
לו עליה, ולא זו בלבד, אלא שמגרשים היינו אותו 
החוצה בבושת פנים! ואם יש לו עוד ילדים ממנה- 
על אחת כמה וכמה, שהוא היה זוכה לכל החרפות 
יודעים  היינו  אם  זאת,  לעומת  בעולם!  הקימות 
שאותו אדם לא נשוי לגויה, חלילה, אלא ’רק‘ לא 
היחס  נראה  היה  איך  כספים?  בעניני  ישר  כך  כל 
מאוס‘  מחמת  כ‘מוקצה  מאתנו-רחוק  מקבל  שהיה 
התיחסותנו  חובה?!  ידי  יצא  ’בדיעבד  של  יחס  או 
אליו היתה שונה לחלוטין מדעת תורה, אשר התירה 
עוון  לתקן  שיזכה  ובלבד  כנענית,  לשפחה  להשיאו 
הגנבה  ענין  חמור  כמה  עד  ולמד,  צא  שלו.  הגנבה 
בעיני הקב“ה, וכמה צריך האדם לדקדק בממון חברו 

כחוט השערה!
)ומתוק האור(

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר

הצטרף להפצה
באזור נתיבות

לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 


