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מטעמים לשולחן

פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל
בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי (כה ,יא)

מדוע הדגישה התורה שפינחס קנא את קנאתו ”בתוכם“? מתרץ רבי יהודה צדקה זצ“ל
בספרו ”קול יהודה“ ,שהתורה באה להדגיש כי פינחס לא חשש לההרג וקנא את קנאתו
בפרהסיה ,ומשום כך זכה להשיב את חמת ה‘ מעל בני ישראל .זהו שאומר ה“אבן עזרא“
על הפסוק (בראשית יח ,כו)“:אם אמצא בסדם חמישים צדיקים בתוך העיר““-שהם יראים
את השם בפרהסיא“ .וכך גם פרש הרד“ק על הפסוק ”שוטטו בחוצות ירושלים וראו
נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח
לה“ (ירמיהו ה ,א)“-והנה אמר דוד המלך בספר תהילים ’נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף
השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ‘ ,הנה כי היו בירושלים חסידים ועבדי הא-ל .ואיך אמר
ירמיה ’אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה?‘ .פרש אדוני אבי ז“ל ,כי ירמיה אמר
בחוצות ירושלים ,ואמר ברחובותיה ,כי החסידים שהיו בירושלים היו מתחבאים בבתיהם
ולא היו יכולים להתראות ברחובות ובחוצות מפני הרשעים“ .נמצינו למדים ,שהפורענות
אינה נעצרת כשהצדיקים יושבים בביתם ושותקים ,אלא רק על ידי תוכחה ברחובות.
אחד מגדולי המוכיחים ,אשר דברי תוכחתו התקבלו על לב השומעים ופעלו בהם היה
הרב מפוניבז‘ זצ“ל ,אשר בליבו החם ,ובדבקותו המוחלטת בדרך ה‘ ,מבלי ’לעגל‘ פנות
או להתחשב באי נעימות כזו או אחרת ,הצליח לחולל פלאים .ספורי מופת רבים נשזרו
אודות הרב ,ולהלן יובאו אחדים מהם ,מתוך הספר ”הרב מפוניבז‘“ :בפוניבז‘ נפל דבר.
קבוצת פורקי עול ארגנה ערבי בדור ,ובטכסיסים שונים נסתה למשוך את הצבור למופע
של תועבה ופריצות .בשבת ,לפני תפילת מוסף ,עלה הרב כהנמן על הדוכן סמוך לארון
הקודש וקרא“:אחים! יהודים! אנו צאצאים של מרדכי ואסתר ולא צאצאים של אחשורוש
המלך הטיפש ,שרצה להביא את ושתי ולהראות העמים והשרים את יפיה“...הרב לא יסף
עוד לדבר ,אולם בקרב מתפללי בית המדרש קמה סערה ובעקבותיה התבטל המופע
הצפוי לגמרי .הזרמים הרעיוניים של התקופה ,אשר הביאו עמם רוחות עזות של כפירה
ופריקת עול בנוסף לנסיבות החיים הקשות וימי החרום והאנדרלמוסיה שידעו יהודי
ליטא ,גרמו לסדקים ולבקיעים בחומת השבת .המצב הגיע לכדי כך שבערים מפורסמות,
כמו  :קובנא ,שאבלי ואחרות ,היה הפרוץ מרובה על העומד ר“ל .בפוניבז‘ לעומת זאת
השתמרה מתכונת השבת כפי שהיתה מקדמא דנן ,ואין ספק שהענין נזקף לזכותו של הרב,
אשר עמד בכל תוקף על משמר קדושת השבת .באחד הימים עמד ודבר מעל הדוכן בבית
המדרש בחומרת חטא חלול שבת ובין דבריו הזכיר כי ישנם לדאבון לב יהודים המזלזלים
או פועלים מחוסר ידיעה ועושים מלאכה לפני מועד צאת השבת” .רבי ,אין לי ברירה“,
הפסיק אותו בפשטות המונית אחד מן השומעים בקריאת בינים“,אחרת לא תהיה לי
פרנסה“ .היה זה בעל מאפית הלחם בעיר ,והבריות רננו אחריו שמתחיל להסיק את
התנור במוצאי שבת לפני צאת הכוכבים .לשמע דבריו אחזה התרגשות רבה ברב מפוניבז‘
ובסערת רוחו השיב לו“:מה אתה רוצה ממני? כלום השבת היא נכס פרטי שלי ,ויכול אני
לותר לך על מקצת ממנה? הלא הקב“ה הוא אשר נתן לנו את השבת ,והוא שהכתיב עליה
בתורתו ‘מחלליה מות יומת‘ “...ואף על פי כן גם בפוניבז‘ נראו מפעם לפעם פורצי גדרות,
שדחקו את רגלי השבת והמשיכו במלאכתם כמו בימות החול .אתם לא דבר הרב בקולות
רמים ,לא הטיף מוסר ,לא גער ,לא איים בחרמות ואפילו לא יצא כנגדם במחאה צבורית
כלשהי ,אלא בחר במחאה חרישית ,לכאורה פעוטה ביותר :מדי ערב שבת ,כאשר יצא
מביתו לכוון בית המדרש ,היה נגש אל החנות ,פותח את הדלת ,מכניס את ראשו וגוהר
פנימה ,אומר בקול כאוב ”גוט שבת“ ופונה משם הלאה .מחאה זו חזרה על עצמה מדי
שבת בקביעות ,מבלי שנכרו על הרב שום סמני עיפות ,עד ששבת אחת פקעה סבלנותו של
הספר שהתעקש להשאיר את חנותו פתוחה גם בשבת והוא קרא אליו“:רבי ,אינני יכול
להמשיך ככה ,אתה מאלצני להשתמד!“ .הרב כהנמן נותר שלו והחזיר לו“:אל תאים עלי...
ולא עוד אלא אתן בידך מעות הדרושים בכדי לשלם לכומר...אבל יהודי לא יחזיק אצלנו
את חנותו פתוחה בשבת“...ובפעם אחרת ,כשהספר הטיח כנגדו“:אל נא יאמר הרב אלי
”גוט שבת“ ,מפני שנעשיתי כבר גוי גמור ,התנצרתי “...ענה לו בחיוך“:הצג נא לפני את
ה“טויף שיין“ (תעודת ההמרה) שלך ,כי אז אביע לך את אחולי בנוסח המסורתי...

זמני שבת
פרשת “פנחס”
פלג המנחה הדלקת נרות צאת שבת רבנו תם
ירושלים
9.02
8.25
7.09
6.19
תל אביב

6.21

7.27

8.27

8.59

באר שבע

6.19

7.25

8.25

8.57

הפטרה“ :ויד ד’ הייתה”

ההלכה השבועית
הלכות דיני
ארבע תעניות
א .טעה ואכל ככותבת
כ 15-גרם) ביום תענית ציבור ,חייב
להשלים תעניתו ,ואין צריך לפרוע
יום אחר תחתיו (תרומת הדשן סי‘ קנו) ,ואם
טעה ובירך על מאכל או משקה ביום
תענית צבור ,ומיד נזכר שהוא יום
תענית ציבור ,יטעם משהו כדי שלא
תהיה ברכתו לבטלה ,ובאכילה פחות
מכותבת לא איבד תעניתו ורשאי
לומר עמו ביום צום התענית הזה.

(וי“א כזית בערך

ב .השרוי בתענית יכול לטעום
התבשיל (לדעת אם צריך מלח או
תבלין) ,עד כדי שיעור רביעית הלוג,
ובלבד שיפלוט ,שטעימה כזאת אינה
בכלל אכילה ושתיה .ובתשעה באב
וביום כפור אסור.
ג .הנוהג לרחוץ פיו בשחרית ,בתענית
אין ראוי לעשות כן ,כשיש במים
יותר מרביעית ,ובתענית יחיד מותר
אפילו ביותר מרביעית ,כיון שפלט.
(חזון עובדיה)

המשך בעמ‘ האחרון

אהבתם את העלון? רוצים לקבל אותו כל שבוע עכשיו גם בדוא”ל? שלחו אלינו את כתובתכם למייל tifaret@hasdeyinon.org :או הכנסו ל www.hasdeyinon.org -

סיפור השבוע
אדם חולה ולא מתעורר 24 .שעות לפני שאביכם נפטר ,הקריא
השופט ארציבילי את גזר הדין ...ודמי רתח ...חשתי נגזל .ככה זה,
אדם אינו רואה נגעי עצמו ,רק את נגעי זולתו .אוי לאותה בושה
שפנינו לערכאות ...השופט סיכם את המערכה המשפטית המבישה
שנמשכה חמש שנים איומות במילים‘ ,מאחר ושני הצדדים לא
הגיעו לפשרה למרות כל ניסיונות הגישור והפישור .ולאחר עיון
מדוקדק במסמכים והעדויות שהומצאו לפניי ,הריני פוסק שאף
צד אינו זכאי לפיצוי מזולתו ,וכי באופן כללי רווחי השותפות
חולקו באופן הגון ...צר לי על הקטטה המשפטית המיותרת’ ,סיכם
השופט .דומני שהיא הייתה מיותרת ,למחרת בבוקר נודע לי ששרגי
נפטר ...והלווייתו תצא בצהרי היום מבית הכנסת השכונתי .רציתי
להתקשר לרב שלי לשאול האם שייך ללוות חבר ,שהפך לאויב,
אבל בכל זאת ...אבל הפלאפון שלי נעלם מזה מספר ימים כאילו
בלעה אותו האדמה .שבוע שלם חיפשתי ,לשווא .חייגתי מהטלפון
הנייח במשרדי ,והרב שלי שהכיר את הפרשייה ,הציע לי לוותר על
הרעיון“ ,האבלים עדיין אינם בשלים להכיל אותך ...אולי תערוך
ניחום אבלים קצר” פסק“ .אך לא באתי לנחם ,מדוע? כי חששתי
מתגובתכם .לא הייתי מסוגל לשמוע משפט כמו ‘בגללך התקצרו
חייו’ ,או משהו דומה .לאמיתו של דבר לא היה לי אומץ בעשור
האחרון לבוא אליכם ...לנחם את האלמנה ...והכל בגלל שיש
דברים שלא רק האוזן שומעת” .אליהו אליפלט חייך“ ,לא הבנתי
אותך ,מה קשור המשפט הזה לסיפור תחושותיך?” “סבלנות.
שבועיים אחרי הפטירה של שרגי ,נסעתי לשטוף את מכוניתי.
המנקה החרוץ גילה את מכשיר הפלאפון האבוד שלי מתחת
כיסא הנהג 175 .שיחות נכנסות ,מתוכן שלוש שיחות נכנסות של
שרגי אליפלט ...מדובר ב 10-שעות לפני שהשיב נשמתו לבוראו...
קולו צרוד ,נמוך ,נשימותיו כבדות ...הוא השאיר שלוש הודעות
קוליות שדאגתי שלא יימחקו כל עוד אני חי” .איציק מירוני קם
ופנה לחדר השינה ,כעבור דקה חזר ואחז בידו את הפלאפון הישן
ולחץ .הודעה ראשונה “ :20.11איציק ,שלום רציתי לדבר איתך”.
הודעה שניה “ :20.22איציק ,מישהו כאן במחלקה פלט שהמצב
שלי סופני ...אני גם מרגיש את זה .חזור אלי בבקשה” .גניחת כאב.
הודעה שלישית “ :21.39איציק שלום ,שעות חיי ספורות ...אני
מרגיש את מלאך המוות ממש קרוב אליי ,התרופות מחיות אותי,
אבל קשה לי מאד לצאת מן העולם מבלי להתפייס ולפייס אותך.
חמש שנים התקוטטנו לחינם ,שברנו חברות טובה ,הרסנו עסק,
הרחקנו משפחות ,נפלנו בלשון הרע ,וחיללנו שם שמים ...כואב
הלב ממש כואב הלב .פרשייה כל כך חסרת תועלת ...אני מוחל לך
על הכל ,ומבקש ממך אנא מחל לי ,אנא ,סלח לי כדי שאגיע לבית
דין של מעלה מנוקה מכל עוון ופשע ...אוהב אותך כמו בימים
שהיינו צעירים וידידים של אמת ,ללא ביזנס באמצע .שלך מכל
הלב שרגי” .עין לא נותרה יבשה .איציק מירוני השמיע לכולם
את ההודעה השלישית שלוש פעמים רצופות ,עד שקנתה חזקה.
הוא לגם עוד כוסית יין וסיכם“ ,וכאן המקום והזמן לספר לכם,
רעייתי וכל בני המשפחה ,שיש דברים שלא רק האוזן שומעת  -גם
הלב שומע .ההודעה בתא-קולי איננה רק קולו של שרגי זכרונו
לברכה ,אלא זה קולו של הקב”ה שהזכיר לי“ :הלו יהודי ,עוד מעט
מגיעים לבית דין של מעלה ...ומרבית חייך וימיך קטטות ופרשיות
ממוניות חסרות תועלת ...האם כך תוכל לבוא מנוקה מכל אשמה
ועוון? הלב שלי שמע היטב את המסר ולכן מכרתי הכל ,הכל,
וכבר למעלה מעשור שאני אברך פשוט ולא איש עסקים מפורסם,
ועתותיי בלימוד התורה מוקדשות איך לא  -לעילוי נשמת חבר יקר
ואהוב שלא זכיתי להיפרד ממנו במחווה של שלום .אך בזכותו הנני
שוקד על התורה” .עוד דפיקה בדלת ,אליהו אליפלט אץ לפתחה.
בפתח ניצבו האלמנה אליפלט ובניה .פיוס רוחני גדול ,ע”י תא-
קולי קטן.

המשך מסיפור השבוע מפרשת בלק:
תשס”ה.
אף אחד לא בדיוק הבין ,מה גרם לאיש העסקים המוצלח איציק
מירוני להיעלם לחלוטין מן הנוף העסקי .במהלך השנה האחרונה
הוא החל למכור נכס אחר נכס ,ולהרחיק ממנו לקוחות וחברות
כלכליות שרצו להשקיע עמו .הוא פטר אותם בשפה רפה“ .עשיתי
מספיק עסקים ,די ...יש דברים שלא רק האוזן שומעת .”...בניו
ניסו לתהות על קנקנו ,אך לשווא .הוא תקע בהם מבט צונן
ומקפיא ,והשתמש באותן מילים “עשיתי מספיק עסקים ,די .יש
דברים שלא רק האוזן שומעת” ,אחרי שנה של התרוצצויות בין
קונים ועורכי דין ,הסתיימה הסאגה המפרכת של חיסול עסקיו...
ותהום כל העיר .למה? כי איציק מירוני ביקש להיכנס כאברך
מן המניין באחד הכוללים החשובים של העיר“ .מירוני אברך?”
תמהו הרכילאים“ ,מה קרה נפלו העסקים?””.שטויות” ,ענו להם
רכילאים יודעי דבר“ ,הבן-אדם נמאס לו .יש לו טון כסף שיכול
להספיק לכל הנינים שייוולדו לו לעתיד .הוא כנראה התגעגע
לסטנדר ,זה קורה גם לטיפוסים שעושים כסף גדול והם לא עונים
על המימרה של ה’אוהב כסף לא ישבע כסף’ .הוא כנראה שבע
מאוד ,ושיהיה לו לבריאות .”...האמת ניתנת להיאמר ,שגם גברת
ציפורה מירוני ,יועצת חינוכית במקצועה ,לא ירדה ולא נברה
בפרטים הקטנים ,היא הסתפקה בנתון היבש שמסר לה בעלה “אל
דאגה ,רמת החיים שלנו לא תרד ,אני חוזר ללמוד תורה ,יש דברים
שלא רק האוזן שומעת” .המירונית מצמצה בעיניה“ ,לא הבנתי
מה פירוש המשפט האחרון עם האוזן ...שומעת לא שומעת”.
איציק חייך ,והפטיר ביבושת“ ,יש גם דברים ,שלא מבינים מיד”.
פורים תשע”ו .שעת צהריים .האברך היקר יצחק מירוני ישב
מבושם ועליז בראש השולחן ,ומסביבו בניו ונכדיו ,שבט קדוש
שראוי להתכבד בו .סעודת פורים צהלה ושמחה ,כי משנכנס אדר
מרבין בשמחה .שתיין גדול מירוני? קטן שבקטנים .חצי כוס יין
יבש ,והוא מתרומם כמו כדור פורח קליל ,מעל ענני הכבוד ,מפזם
ומזמזם שירים ופיוטים מכל המועדים והשבתות כולל שירי גן
ילדים .דפיקה בדלת .נו ,כמו תמיד יגיעו עוד שנוררים מתוקים בני
ישיבות יקרים שירקידו אותו בקצב ההמנון הלאומי “לא פחות מ-
 ,”1,000היו כאלה שזה הצליח להם...בפתח ניצב לו איש גבה קומה
כבן  35לבוש פראק ,זקנו ארוך ,ומבט נבוך משהו נמרח על פניו,
בידו בקבוק יין ועיניו שואלות “אפשר להיכנס?”“ .ישב כבודו”,
מסמן לו מירוני ומנסה להיזכר מאין מוכר לו הטיפוס הרציני הזה,
שלא בדיוק נראה מבושם ומתאים למשתה המשפחתי...האורח
התיישב ומזג יין לשני גביעי זכוכית גדולים .הוא הגיש גביע יין
למארחו וסימן לו“ ,שותים יחדיו” .מירוני נעתר לו ,שכן עיניו
הטובות והאוהבות של האורח שבו את ליבו ...השניים שתו את
היין שנכנס והווופ אולי יצא לו סוד“ ...אליהו”!!! מירוני התרומם
מכיסאו ,חיבק ממושכות את האורח ועיניו יורדות נטפים של דמע.
“אליהו ,אני כל כך שמח שבאת ,אתה משלוח המנות הכי נפלא
ויקר שקיבלתי בחיי ,אני כל כך אוהב אותך ,אני אוהב את אבא
שלך ...זיכרונו לברכה .סליחה אליהו ,סליחה ...אתה סולח לי? נכון?
אתם סולחים לי כל בני המשפחה .”?...שני גברים חבוקים גועים
בבכי ,לתוך עצמם ...לתוך ליבם ...לתוך חדוותו של שולחן פורימי
מבושם ורווי ...הסופג לתוכו דמעות של מחילה מאוחרת ,בסופה
של עלילה רעה שעוד מעט תקבל סוף טוב .איך אפשר בלי סוף
טוב? המוסיקה הושתקה .הסלון נסגר לכניסה ויציאה של מבקרים,
הנכדים הקטנים פונו לחצר הווילה .דממה .בני משפחת מירוני
התיישבו סביב לאביהם בעיניים בורקות ,האורח החשוב אליהו
אליפלט נשען על כיסאו ,סקרן לא פחות מכולם“ .לא הייתי מסוגל
לבקר את אביך ...חששתי שמא נוכחותי תקצר לו את החיים...
הרי הפכנו לאויבים מרים בלב ונפש ...פסק הדין של השופט ריחף
באדיבות המחבר -הרב קובי לוי הי“ו
באוויר ,מדובר היה על כסף גדול ,נודע לי שמעל מיטת חוליו
הוא ציווה עליכם לא לוותר לי ,לא להתפשר .כעסתי נורא .בן ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

אחד הילדים שלי ,השם ישמור אותו ,התחיל לדבר לא יפה ,הוא התחיל
להוציא מילים שלעולם לא שמענו בבית ,נהיה חצוף ,התחיל לקלל .בררתי
בתלמוד תורה בו הוא לומד ,והכל היה בסדר איתו .קודם כל היתי בהלם,
לא ידענו איך בכלל להתמודד עם זה .כי אף פעם לא נתקלנו בתופעה כזאת
ולא ידענו מאיפה זה בא .ניסינו לדובב אותו ,בררנו ,אולי משהו קרה לו...
הוא בשלו ,היה מקבל התקפי זעם .לקח לי קצת זמן עד שהתעשתתי
והתקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורו ”פדיון נפש“ .ופשוט תוך כמה
ימים ,אולי אפילו יום או יומיים ,המילים נעלמו לו מהפה .הוא נרגע וחזר
לעצמו ,כמו שהיה מקודם ,ילד טוב ורגיל ...אני רוצה להודות לבורא עולם
בעילום שם
שהחזיר לי את הילד...

עשיתי חמישה טסטים ונכשלתי ,עד כמה
שאתה נחוש ,בכל זאת זה לא פשוט ,זה
גם זמן וגם כסף .הרגשתי גם שאיכשהו
מנסים לא להעביר אותי .התקשרתי
ל“חסדי ינון“ תרמתי ובקשתי שיעשו
את הפדיון באותו בקר של הטסט .וברוך
השם ,בסיעתא דשמיא ,אני אחרי!
ומתקשר לבשר בשורות טובות! תודה
לבורא עולם...

נתנאל מהצפון

הבת שלי השם ישמור אותה ,עמדה ללדת ,היא
היתה שלושה ימים בבית יולדות ולא התפתח
כלום .מחדר לידה ,התקשרה ל“חסדי ינון“ שיעשו
לה ”פדיון נפש“ .ולאחר הפדיון גילו במהלך תהליך
הלידה שהיתה מצוקה גם לאם וגם לעובר .על
המקום החליטו לנתח ,והיא ילדה בניתוח קיסרי,
ילדה בריאה ושלמה ,וגם לאם שלום ברוך השם.
היא רצתה ללדת לידה טבעית ,אבל השם רצה
אחרת ,בזכות הפדיון שתיהן נצלו ,וברוך השם גם
ההתאוששות שלה היתה מהירה...
תודה לבורא עולם ולשליחיו הנאמנים...

בעילום שם

לאבא שלי היו כאבי ראש חזקים והיה חשש לגידול בראש ,ולחרדתנו היה לו כבר המחלה בעבר ,הרופא שלח
אותנו דחוף לעשות סי טי לפני הבדיקה המכרעת .ואני ,מיהרתי לעשות לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ,וברוך
השם השבח לאל הבדיקה יצאה תקינה.
מ.א .בני ברק

רצינו לקנות דירה בירושלים ,התיעצנו ואמרו לנו שלא כדאי מכל מני סיבות .הכסף לאט לאט התאדה
בינתים .רצינו לקנות במקום אחר ,אבל שם לא ידעו מתי יתחילו לבנות .לפני שכל הכסף יעלם עשינו ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ ,ותוך זמן קצר הפרוצדורה של הבניה יצאה אל הפועל ,בנוסף גם מצאנו משכנתא טובה
בתנאים נוחים ובסיעתא דשמיא מצליחים לעמוד בה .ראינו בחוש ,שלאחר הפדיון שלושת הדברים שבקשנו
הסתדרו ,הבניה  ,המשכנתא והתשלומים ...הכל נפתח ...אין מילים להודות להשם!
בעילום שם

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
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”א גוטן שליטוועגס“ (ניב עממי ביידיש ,אשר
משמעותו היא  :לך ,ואין לי אתך שום עסק עוד!)
כשהבחין ששדוליו השקטים כבר אינם מועילים
ובכל אופן ממשיכה מספרה יהודית כלשהי להפתח
בשבת ,החליט הרב כהנמן לפעול באופן בלתי שגרתי;
היה זה באחד מלילות שבת ,המתפללים בבית
המדרש הבחינו כי הרב בושש לבוא אל התפילה,
שלא כהרגלו .בתחילה המתינו לו ,והחזן לא ירד
לפני התיבה לתפילת ”קבלת שבת“ ,אך כשהתארכו
הרגעים והוא לא נראה באופק ,החלה דאגה קלה
חודרת ללבבות ,לבסוף שלחו לחפש אחריו בביתו-
ומאחר שלא נמצא שם ,יצאו כמה מבחורי הישיבה
לחפשו במקומות שונים בעיר .בסופו של דבר
נמצא הרב כשהוא יושב במספרה יהודית...התברר
כי השבת ,במקום לומר ”גוט שבת“ וללכת כמו
תמיד ,הוא נכנס אל החנות פנימה והתישב על אחד
הכסאות...הוא לא הוציא מפיו מילה ,כי אם ישב
והחריש ,אולם כל לקוח שנכנס פנימה כדי להסתפר,
נמלט על נפשו כשראה שהרב יושב בפנים...בעל
המספרה עמד לצידו נכלם ומבויש ,ובראש מושפל
התחנן שיואיל כבר הרב בטובו לקום וללכת הביתה,
משום שהוא רוצה כבר לנעול את המספרה ,אך הרב
כהנמן כלל לא הזדרז לעשות זאת ,הוא המשיך
לשבת על הכסא ,מתוך כונה שעוד ועוד לקוחות
מחללי שבת יספיקו להתקל בו ,ולא נתקררה דעתו,
עד שהספר הבטיח לו חגיגית ,שלעולם לא יהין יותר
לחלל שבת בפרהסיה...ורק לאחר שקיבל הרב את
ההבטחה הזו ,יצא משם בדרכו לבית הכנסת.

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

לשמירה ,ברכה והצלחה
kjpargeter

לפרטים בקו הישועות:
03-6182992
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