
מטעמים לשולחן

בס”ד

ישראל.  במילים ”כאיש אחד“-אומר ה“חתם סופר“- מונחת טענת סנגוריה על עם 
משה רבינו אומר לה‘: אם תמית את ישראל, יהיה חילול ה‘. ואם תאמר-איזה חילול 
ה‘ יש כאן, והרי כולם יודעים שהם חטאו בעגל, ונתחיבו מיתה? אלא שכולם יודעים 
יענשו ישראל, יאמרו הגויים:‘למפרע אנו רואים, שהתשובה  גם שעשו תשובה. אם 
שלהם היתה אחד בפה ואחד בלב, וה‘ יודע מחשבות, לכן הרג אותם‘. אין כאן אפוא 
חילול ה‘. אולם כל זה נכון לגבי יחיד, שתשובה שהיא אחד בפה ואחד בלב איננה 
מועילה אצלו, אך לגבי תשובה של רבים כתוב: “ויפתוהו בפיהם ולבם לא נכון עמו“, 
יכפר עוון“. אמר משה רבנו:“והמתה את העם הזה כאיש  ואפילו הכי-“והוא רחום 
ואחד  בפה  היתה תשובתם אחד  לו  אף  איש אחד שעשה תשובה?!  כדין של  אחד? 
בלב, הרי הם רבים ותשובה כזו מתקבלת. ממילא אין הם חיבים כליה, וממילא אם 
)מו“צ במקנס( מבאר באופן  תמית אותם עלול להיות חילול ה‘. רבי שלמה ברדוגו 
אחר. כדי להמחיש את הדבר הוא מקדים ומספר משל- ספור עממי: היה פעם פריץ 
אחד, שאמר ליהודי:“קח את הכלב הזה ותלמד אותו לדבר! אם הכלב הזה לא ילמד 
לדבר, דמך בראשך!“ נבהל היהודי והשיב:“ללמד את הכלב לדבר?! הן בלתי אפשרי 
הדבר!! כלב לעולם, הרי לא יוכל לדבר!“ אולם הפריץ הנבל התרשם :“הכלב הזה צריך 
לדעת לדבר. אם הוא לא ידבר, אתה תמות!“ הלך היהודי לביתו, ומרוב חרדה וצער 
נפל למשכב. מאחר שלא הגיע לבית הכנסת במשך יומים, באו חבריו לבקרו ולדרוש 
יכולת לעשות דבר. שמעו  ומדוכא, שוכב במיטתו מבלי  בשלומו. הם מצאוהו חלש 
החברים בצער את הסיבה לדבר, ולא ידעו להשית עצה. רק אחד מהם יצא, ולאחר 
זמן מה חזר עם הכלב, וחיוך ננוח על שפתיו. ”הנה הוא“, הוא אמר.“זה הכלב שצריך 
ללמוד לדבר“. ”למה הבאת אותו?“ תמהו כולם. ”אמרתי לפריץ שאני אלמד אותו 
לדבר“. ”מה?? השתגעת? כלב ידבר?!“. ”אמרתי לפריץ, שמאחר שלכלב זה יש קצת 
בעיה בקליטת שפה חדשה, יקח לי חמש עשרה שנה ללמד אותו לדבר...“ כולם נעצו 
בו מבטים המומים. יצא מדעתו הבן אדם...“ואחרי חמש עשרה שנה מה תעשה???“, 
”תוך חמש עשרה שנה-או שהכלב ימות, או שהפריץ ימות, או אני אמות.“ כל אדם 
בשר ודם-ימות בזמן כלשהו, ואין הוא יודע מתי. מה שאין הוא עושה עכשיו, אין כל 
ודאות שיוכל לעשות אי פעם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקב“ה הוא ראשון והוא 
אחרון, הוא ארך אפים, ומחכה לרשע שישוב מדרכו הרעה. אם לא יעשה תשובה-יענש 
הרשע כשתבוא עתו. משה רבנו מבקש: אנא, ה‘, תרחם ותאריך אפך. הן כל יכול אתה, 
ומלכותך לעד. כלום ”והמתה את העם הזה כאיש“ - כאילו היית איש?! כאילו אין 

אתה יכול להמתין?!.
ואתם אל תראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם וה‘ אתנו 

אל תראם )יד,ט(
מדוע נוקט הפסוק שני לשונות של יראה -“אל תראו“ ואל תראום“? ה“בן איש חי“ 
מבאר, שישראל פחדו מהכנענים בשל שני עניים שונים. חשש אחד שחששו ישראל: 
הכנענים יושבים בארץ זבת חלב ודבש, עם פרות נפלאים גדולים כל כך. כנראה, יש 
להם מזל חזק מאד, ואם כך-איך אפשר לנצחם, והלא כלל נקוט הוא בידינו: “אם ראית 
בני  נוסף היה בלבות  ז ע“ב(! חשש  )ברכות  בו“  לו-אל תתגרה  רשע שהשעה משחקת 
ישראל: הקב“ה אמר לאברהם אבינו ”גר יהיה זרעך“, אך ’גר‘ אפשר להיות גם אצל 
הכנענים, ומדוע היה צורך להוריד את ישראל למצרים? כנראה- חשבו ישראל- ‘כלי 
הפשע‘ של הכנענים הם כל כך נוראים, שלא היו ישראל יכולים לעמוד בהם, ומשום כך 
ירדו להיות גרים במצרים. אם כך, ישנה סיבה חזקה לפחד. אומר ה“בן איש חי“: משל 
למה הדבר דומה? היה פעם חמור אחד שעמד באורוה יחד עם יתר החמורים. בא בעל 
הבית, הטעינו מטען של שושנים שריחן הטוב נודף למרחוק, ולקח אותו לעיר אחרת. 
כשהלך החמור בדרך, כולם התקרבו אליו כדי להריח. החמור היה משוכנע, שכולם 
מטען  הבית  בעל  עליו  העמיס  אותו...למחרת  אוהבים  הם  כי  אליו,  להתקרב  רוצים 
של זבל. כולם התרחקו ממנו. אמר החמור לעצמו: כולם פוחדים ממני מפני גבורתי...
חזר בערב לאורוה והתפאר באזני ידידיו החיות: ”אתמול כולם רצו להיות קרובים 
אלי ולהריח אותי, היום כולם פחדו ממני!...“ אמר לו השועל: “שוטה שבעולם, כל 

אלו לא באו להיות קרובים אליך, ולא להריח אותך רצו אלא את השושנים, ולא 
ברחו ממך אלא מן הסרחון!“.                           המשך בעמוד האחרון

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 472
שבת פרשת “שלח” 
שנת תשע”ט

העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

רגלו,  או  ידו  פרק  עצם  מי שנשמט  א. 
לידי סכנה,  והרופא אומר שיוכל לבוא 
ערוך  בשלחן  )ע‘  שבת.  עליו  לחלל  מותר 
ס“ק  ברורה  ובמשנה  מז,  וסעיף  ל  סעיף  שכח  סי‘ 

סק“מ(  שכח  )סי‘  השלחן  והערוך  קמה(. 

דבר  הרופאים  מחזיקים  שעתה  כתב, 
ידרשו  כן  יארע  אם  הילכך  לסכנה.  זה 
מהרופאים ויעשו כדבריהם, ע“כ. וכ“כ 
רו‘(,  )עמוד  ח“א  אברהם  נשמת  בספר 
שבמקום הצורך שיש חשש סכנה, מותר 
לחלל עליו שבת אף באיסורי תורה כל 
שאי אפשר בלי זה. ומותר לבצע בשבת 
צילום רנטגן )על פי הוראת הרופא( כדי 
לדעת את האבחנה המדוייקת )שו“ת באר 
משה חלק ז בקונטרס החשמל ס‘ נ(. וע‘ בשו“ת 

ציץ אליעזר חלק יד )ס‘ כז אות ג(. וגם אם 
הרופא אומר שאף שנשמט העצם מפרק 
ידו או רגלו, אין בו חשש סכנה, אף על 
ובעצם שנשברה  כן מותר להחזירו.  פי 
צורך  שיש  כל  שבת  עליו  לחלל  מותר 

בדבר.

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
דין חולה שיש בו סכנה

והמתה את העם הזה כאיש אחד )יד,טו(
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סיפור השבוע
שלום ר’ לוי!

שמי מאיר, ואני גר ליד ירושלים, לא מזמן נתקלתי באחד הספרים 
שלך שמאד ריתק אותי. בסופה של הקריאה אמרתי לעצמי, מאיר, 
גם לך יש סיפור מתוק לספר לסופר הזה, שנהנה לתעד השגחות 
פרטיות מופלאות. אז ככה, אני יהודי פשוט, עם אמונה פשוטה, 
שאוהב את הקב”ה בלי הרבה שאלות ובלי להיכנס לחשבונות 
שמים, למה לקחו לי, למה שתו, ולמה אין לי או יש לי. אצלי מה 
שקיבלתי - הכל במתנה וזו ברכה, מה שלא קיבלתי - לא צריך. 
נתן לי בורא עולם גוף בריא, נשמה בריאה, אישה טובה שמגדלת 
לנו תשעה ילדים אחד-אחד מקסימים, פרנסה לא חסר, אז מה יש 
להתלונן? לא מתלונן! יש לי חבר טוב-טוב מהילדות, קוראים לו 
מהברית-מילה זונדל, אבל הוא לא הסתדר עם השם הזה וקורא 
לעצמו זוהר, שיהיה זוהר. גדלנו בעיר חוף נעימה, שקטה, בתוך 
שכונה מתוקה שבה כולם אהבו את כולם. שוטרים לא ביקרו 
בשכונה, כי לא היה צריך. זונדל ואני לא אהבנו ללמוד, והיינו 
יותר בחוף הים מאשר בכיתה, איך קוראים לזה? כתינוק הבורח 
מבית הספר, אז ברחנו. ההורים כעסו, המורים והמנהל רדפו, 
אבל אנחנו ידענו למצוא נקיקים, סלעים ומצוקים כדי שלא יעלו 
שהייתי  עד  אהבנו,  כך  כל  הו,  הו,  לדוג,  אהבנו  עקבותינו.  על 
חולם בלילות כיצד אני זורק חכה, 100 מטר בתוך המים. ניצב 
על סלע. החוט מתעופף לו עם הקרס עוד 100-200 מטר, והופ, 
משיכה. אני וזונדל, בחלום  מושכים, בכל הכוח, מדובר כנראה 
בדג כבד, אולי טונה אולי לוקוס אולי לוויתן... לא כשר... ואחרי 
מאבק שאנו מזיעים בו, ושחוקי כפות-ידיים, שולפים מן המים 
דג ענק ויפהפה במשקל 18 קילוגרם. נחמן מהשוק שיש לו בסטה 
הכי גדולה, אומר לנו  בחלום: “זונדל ומאיר, אתם הדייגים הכי 
טובים במזרח התיכון”. מחמאה מנחמן שהוא גדול דייגי המחוז, 
עשתה אותנו מאושרים. ושוב, הכל בחלום. בתכל’ס, זונדל ואני 
היינו דייגים מצוינים, בלי עין רעה. אין יום בלי שלמדנו היטב 
את סודות המקצוע, מתי הים דוחף להקות דגים לחוף, מתי הוא 
בשפל ודוחק אותן לעומק. היינו מומחים בלאתר דגים שמנים 
הנחבאים בין השוניות, ודייקנו בזריקת החכה לפינה הנכונה כדי 
לתפוש דג משובח לשבת קודש. אבא שלי, המנוח, היה מדי פעם 
מרביץ לי - לחינוך כמובן - ואומר לי “מאיר’קה, אתה שובב גדול, 
אבל לך ולזונדל יש מזל שמצליח לכם הדיג... כשאתה נכנס עם 
6-7 לוקוסים לכבוד שבת, אז הקב”ה מרחם עליך וגם אני...” ואז 
הוא צובט לי בלחי, מנגב לי את הדמעות והולך לו. זונדל ואני 
כבר בגרנו. הוא פתח חנות ירקות גדולה ומשגשגת בירושלים 
ואני טכנאי מקררים בגוש דן, וברוך השם הקמנו משפחות, תודה 
להשם. אבל תחביב הדיג, כל הזמן מדגדג לנו, כך שפעם בכמה 
חודשים אנחנו נפגשים על החוף בעיר הולדתנו, עם החכות, עם 
כעשר  לפני  יפה.  לשלל  בתקווה  מתמלאים  והיידה  הפיתיונות 
שנים אדון לוי, ראינו זונדל ואני מודעה בעיתון וכתוב בה משהו 
בסגנון הזה “חוות הדיג במושב שדמות, בואו עם מצב-רוח טוב, 
תקבלו מאתנו חכות ופיתיונות ותצאו עם שלל דגים. בהצלחה”. 
זונדל בהתחלה גיחך... “חוות דגים? שטויות, אין כמו חוף הים, 
יש להם טעם של סבון  בריכה,  דגים של  ובכלל אני לא סובל 
כביסה”. זה ההומור של זונדל. אמרתי לו זונדליש, בוא נעשה 
שינוי, אנחנו כבר 30 שנה בים, ננסה מזלנו בבריכת דגים, זה יותר 
נוח, מרגיע, נשב על כסאות נוח, נשתה בקבוק או שניים בירה 
ונחזור הביתה, לא מזיעים ולא עייפים. זונדל נכנע. הגענו ביום 
שישי בשעה 11.00 בבוקר לחוות הדיג, שלא הייתה אלא בריכת 
ובתוכו  קטן,  עץ  צריף  לו  ניצב  הבריכה  בשולי  מגודרת.  דגים 
יושב מושבניק עם משקפי שמש וכובע טמבל. “עשר שקל על 
כל ראש”, הוא אומר לנו. “מה פירוש?” שאלנו. והוא מסביר 
לנו, “עשר שקל כרטיס כניסה לכל אחד, שכירות חכה עוד 30 
שקל, וכל דג שתעלו בחכה, תשלמו 50 שקל, ושיהיה בהצלחה”. 
זונדל תוקע בי עין עצבנית פתוחה ועין רוטטת סגורה ולוחש לי, 
“מאיר’קה תגיד לי, המושבניק הזה שלא מבין בדיג, עושה עלינו 
קופה עם הקשקוש הזה. בחוף הים לא משלמים כניסה וחכות 

מצוינות יש לנו בבית... מה זה השוד הזה לאור היום?!” הרגעתי 
אותו, אמרתי לו זונדל, יש חוויות בחיים שצריך להתגלגל איתן. 
ונדוג לו את כל  אנחנו כבר פה, אז נשכור חכה, נשלם כניסה 

הבריכה, ושלא יישאר לו קליינט אחד. 
אדון לוי, שלום!

דיג  חובב  וגם  מדופלם  בניין  מהנדס  אני  אמדורסקי,  חגי  שמי 
גדול, אלא שההצלחות שלי כמהנדס הן עצומות וגדולות ופרנסה 
כמוני.  עלוב  אין  שבעלובים.  עלוב  דייג  אני  אבל  לי.  חסר  לא 
אשתי כל הזמן צוחקת עלי, “לא עדיף שתתעסק בתחביב עם 
חוזר  לדוג,  הולך  אתה  מרענן,  יצירתי  במשהו  חיים...  שמחת  
וכל  באב.  תשעה  כמו  חמוצות  פנים  דג,  של  זנב  ללא  אפילו 
לי שום  אין  לוי,  לך אדון  חוזר על עצמו”. מה אגיד  זה  שבוע 
בעיה ללכת לחנות דגים או לסופרמרקט גדול ולקנות 20 קילו 
דגים טריים בלי מאמץ, אבל זה לא זה. החלום שלי זה להעלות 
זכיתי... עד לאותו בוקר. איזה  דג רציני אחד בחכה שלי... לא 
בוקר? אתה שואל. אז ככה ראיתי מודעה בעיתון על חוות הדיג 
ראשון  הגעתי  בוקר  בשש  קמתי  שישי,  יום  שדמות.  במושב 
לחוות הדגים בשעה שבע, שילמתי כניסה, שכרתי חכה, קיבלתי 
פיתיונות וליבי גדוש תקוות לחזור עם שלל. זורק חכה. כלום. 
עוד  עוברת,  שעה  כלום.  לזרוק...  ממשיך  שומדבר.  חכה,  זורק 
שעה חולפת. השמש מתחילה להכות לי בפרצוף, שותה פחית 
אחרי פחית, מהדק את הפיתיונות לקרס ושוב משליך את החוט 
ללב הבריכה. שממה ושיממון. הדגים בטח צוחקים עליי...בשעה 
11.00 בבוקר מגיעים שני חבר’ה עליזים, עם כיפות על הראשים, 
מדביקים פיתיון לקרס זורקים חכה, והווופ, כל אחד מרים דג 
קרפיון 800 גרם מינימום. התפוצצתי מקנאה. מכניסים את הדג 
לדלי ושוב זורקים חכה... כמה שניות, עוד דג גדול אחד. נחנקתי. 
לא תאמין. רבע שעה על השעון, לכל אחד חמש דגים בדלי ואני 
משבע בבוקר דולה רק שקיות ניילון ואצות. כשהקנאה איימה 
מאין  חברים,  לי  תגידו  אותם,  לשאול  החלטתי  אותי,  להרוג 
והפיתיונות  “מהצריף, מהמושבניק”.  לי  החכות שלכם? אמרו 
מאין? אמרו לי “מהצריף, מהמושבניק”. אתם בטוחים? “בטח”, 
הם עונים לי, “הכל מהצריף, מהמושבניק שעושה עלינו קופה... 
זה  איך   - נושם  בקושי  אני   - לי  תגידו  לבריאות”.  לו  שיהיה 
שאני נמצא כאן משבע בבוקר יותר מארבע שעות, עם החכה 
והפיתיון של המושבניק מהצריף, זורק וזורק ולא מוציא סנפיר 
או קשקשת, ואתם בלי עין רעה חמישה דגים והשישי בדרך? 
אני מתחנן, תסבירו לי. עונה לי אחד מהם, זונדל שמו, “תראה 
חבוב, אנחנו לא באנו לדוג רק בשביל ההנאה. אנחנו בכל פעם 
שזורקים חכה, אומרים בפה וגם בלב “לכבוד שבת קודש” והופ 
נניח  לצלחת  להיכנס  זה  שלו  הרטוב  שהחלום  קרפיון,  עולה 
בתור גפילטע פיש... כדי לשמוע קידוש של שבת וכמה זמירות 
“דרור יקרא”. אדון לוי, חשבתי שהוא צוחק עלי... אבל אמרתי 
לעצמי, אמדורסקי, אתה כבר כאן, אתה גם יהודי, אמנם בקושי 
מסורתי אבל אם לא יועיל לפחות לא יזיק. לוקח פיתיון מדביק 
משיכה,  שניות,   15 מעיף...  קודש”  “לכבוד שבת  אומר  לקרס, 
אמיתי.  קופץ,  עליז,  כסוף,  קרפיון  לי  עולה  והוופ  מושך  אני 
מחכה  אני  שנה   20 “אמדורסקי,  לי  אומר  כמו  בעין,  לי  קורץ 
שבת  “לכבוד  חכה  זורק  פעם  עוד  קורה.  מקרה,  חשבתי  לך”. 
קודש”... ועוד קרפיון עולה. אדון לוי, חזרתי עם - לא תאמין - 
11 דגים לאשתי בצהריים. אמרתי לה אודליה, אני מפסיק לנסוע 
בשבת, לא מעשן בשבת, אם הדגים עלו לכבוד שבת קודש, אז 
גם אמדורסקי המהנדס הגדול, חייב לעשות כבוד לשבת קודש.  
ולסיום, אדון לוי, זה שוב אני, מאיר. ישבנו, זונדל ואני, הבטנו 
על  שזכה  אנוש,  בבני  השמח  המאושר,  אבל  המזיע,  במהנדס 
הדרך, בלי כוונה להצליח בדיג, והכי חשוב לדוג לאורך כל חייו 
את שבת קודש. אמרתי לזונדל, טיפש שכמותך זונדל, הפסדנו 
כמה גרושים בחוות הדגים הצולעת הזו אבל הרווחנו נשמה של 

יהודי שיתחיל לשמור שבת. לא שווה? זונדל אמר: שווה. 
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



עושה“  אני  מה  בלחץ:“  התקשרה  שלי  חברה 
זיהום בדם  ” אשפזו את אבא שלי“ הוא קיבל 
יכולה  אני  מה  צהבת“  עם  בכבד  פגיעה  לו  ויש 
להגיד לה? השם יעזור!“ את לא מבינה, הוא בן 
והתקשרתי  שלו,  השם  את  ממנה  ...לקחתי   ,70
נפש“,  ”פדיון  לו  להזמין  ינון“  ל“חסדי  בעצמי 
נסערת שמה אתחיל להסביר  כך  כל  היא היתה 
לה עכשיו, התקשרתי בעצמי, זה כסף של צדקה 
לא  נזקקות...ומצדקה  למשפחות  הולך  שבמילא 
מפסידים אף פעם. למחרת עשו לו את הפדיון. 
ימים  כמה  אחרי  מזה.  ושכחתי  לעניני  חזרתי 
אני פוגשת אותה במקרה, )אין מקריות בעולם!(  
והיא מספרת לי ששחררו את אביה בריא ושלם, 
פשוט נס גלוי ממש. אז הבנתי שמשמים זכו אותי 
הפדיון  אחרי  יומיים  שלי,  החישוב  ולפי  לדעת, 

שחררו אותו. נסי ניסים, ישתבח שמו לעד...
                                                                                                                                     
בעילום שם

הילדה שלי בת תשע שתהיה בריאה, היתה אמורה לעבור ניתוח כפתורים באוזנים, לפני הניתוח 
הזמנו עבורה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, ולאחר הפדיון בבדיקה לפני הניתוח וגילו שאין שום צורך 

לנתח, שסך הכל זה רק לכלוך באוזנים.
להודות  מילים  אין  ונהיה תקין.  וברוך השם! הכל הסתדר מעצמו  בעיניים,  בעיה  לה  היתה  וגם 

לבורא עולם...
                                                                                                                                          ת.ל. 

קשה.  משפט  בו,  מורשעת  שהיתי  משפט,  לי  היה 
לא פשוט בכלל. לילות של מתח וחרדה שאי אפשר 
לתאר. נסיון לא פשוט בכלל. אבל הקדוש ברוך הוא 
המכה.  עם  יחד  התרופה  את  שולח  הרבים  ברחמיו 
לפני הפסק דין הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
וברוך השם, יצאתי זכאית לגמרי. התקשרתי להודות 

לבורא עולם ולשליחיו הטובים....
בעילום שם

מורדמת  היתה  שלי  סבתא  חודש,  בערך  לפני 
הרופאים  כקשה,  מוגדר  היה  מצבה  ומונשמת. 
מנת  על  להגיע  הקרובה  המשפחה  לבני  קראו 
להפרד. נזכרתי ב“פדיון נפש“ של ”חסדי ינון“ 
ואמרתי לאמי שכדאי לעשות לה ”פדיון נפש“, 
שהיא  אמרה  מיד  אימי  הקשה  המצב  ולאור 
עשו  ולמחרת  השם.  את  מסרנו  לתרום.  רוצה 
לה את ”הפדיון נפש“. עברו עוד כמה ימים ועל 
פניו נראה שלא חל שום שיפור,  לפתע לאחר 
ויצאה  פלאים  השתפר  שלה  המצב  ימים   4-5
”שמע  צעקנו  התרגשות  מרוב  מהתרדמת, 
. כרגע היא עדין במיטה, אבל אמורה  ישראל“ 
להשתחרר בקרוב, יש לה עדין זמן שיקום לפניה. 
אבל מה אפשר להגיד, ממצב שהשם ישמור כבר 
באנו להפרד ממנה, ולמצב של עכשיו....אין מה 
להשוות...וכמו שנאמר, גם אם חרב חדה מונחת 
הרחמים.  מן  יתיאש  אל  אדם  של  צוארו  על 
ותעמוד  לזכותה,  יעמוד  הרבים  זכוי  שבע“ה 
על רגליה ותחזור לאיתנה הראשון... אין מילים 
להודות להשם!                               ש.צ. מאזור

לפני חודש עברתי ניתוח בקע- הרניה, היה 
שם קרע. עשיתי לפני הניתוח ”פדיון נפש“ 
עבר  הניתוח  השם,  וברוך  ינון“  ב“חסדי 
בהצלחה, והתאוששתי די מהר. מודה לבורא 

עולם כל שניה על כל נשימה...
איריס



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

כך גם לגבי הכנענים: ארץ ישראל-ארץ זבת חלב ודבש 
ולא  משובחת,  ישראל  ארץ  פרותיה.  ונשתבחו  היא, 
מזלם של הכנענים. על כן ”אל תיראו...כי לחמנו הם“. 
אצל  ולא  במצרים  שהתקימה  ישראל,  של  הגרות  אף 
הסרחון.  מפני  אלא  היתה  גבורתם  בשל  הכנענים-לא 
נאמרה  כן  על  סרחון.  לשון  סר-  מעליהם“,  צלם  ”סר 
ו“אל  שלהם.  מהמזל   - תראו“  ”אל  פעמים.  לשון 

תראום“ מ‘כלי הפשע‘ שלהם.
ומתוק האור

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

חסד של אמת

לפרטים:

03-6182992

תיקון
הנפטרים

יערך אי”ה בראש חודש תמוז

יום פטירת יוסף הצדיק

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע הישועות 
של הצדיק

מטבע הישועות 
של הצדיק

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992
kjpargeter


