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המגיד מדובנא משל בענין זה משל נפלא: סוחר גדול לקח כחתן לבתו בחור למדן, שלא 
ידע צורת מטבע. לאחר כמה שנים שבהן ישב החתן ב‘כולל‘ ושקד על תלמודו, החליט 
חג  לפני  כחדשים  זה  היה  מסחר.  בעניני  ושנים  פרק  ללמדו  כשרה  השעה  כי  הסוחר 
הפסח, הוא קרא לחתנו, הפקיד בידו סכום נכבד של עשרת אלפים זהובים ואמר לו:“סע 
לליפציג, ליריד, תקנה משהו טוב ותמכור אותו ברוחים נאים. החתן נסע, ועד מהרה 
הגיע ליריד. הסוחרים, בעלי החושים המחודדים, הבינו מיד כי לפניהם הזדמן ’בשר טרי‘, 
שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, ויש לו הרבה מאד כסף מזומן ביד. אחד הסוחרים נכנס 
איתו בדברים:“שלום עליכם? מנין כבודו? אתה מחפש משהו מסוים?“.“לא ” השיב 
האברך, כל סחורה טובה שתזדמן לפני אקנה“.“יש לי הצעה מצוינת בשבילך! אם תעשה 
אותה עשית את עסקת חייך!“ ”מה?“, ”יש לי מכולה ענקית מלאה בקסמי שנים“. 
”ומה אעשה איתם?“.“קודם כל עליך להבין בכמה קסמי שנים מדובר...מכולה ענקית 
מלאה בקיסמים, נסה לשער...““אני מבין“.“ועוד מעט פסח, כל עם ישראל מנקה את 
הבית, נכון“ איך מנקים את הפנות? בקיסמים! תן לי כעת עשרת אלפים דולר, תקבל את 
הקונטיינר הזה ותמכור אותם אחד אחד...אתה מבין כמה כסף אתה מסוגל להרויח?“. 
”רעיון מצוין“, הביט בו החתן בהערכה והיה משוכנע שחמיו יהיה מרוצה. בו במקום 
נחתמה העסקה, הקונה שכר פועלים והם סחבו את המכולה כולה אל חמיו. כשראה 
זה את הסחורה שמצא חתנו ביריד אחזה אותו פלצות...מכולה ענקית מלאה בקסמי 
שינים? החתן ניסה נואשות להסביר לו שבערב פסח כולם צריכים קיסמים. אך כעסו 
רק גבר:“הו, לא יוצלח אחד! כמה אתה מאמין שתצליח למכור ממיליארדי הקיסמים 
הללו?...כל הכסף נזרק לפח...טוב, עזוב, לך ללמוד, אתה באמת לא מבין במסחר“. הוא 
הניח את כל הסחורה במחסן והסיח את דעתו מן הענין כולו. חצי שנה חלפה, והוא 
החליט כי הגיע ההזדמנות לנסות שוב את החתן שלו. הפקיד בידו עשרת אלפים זהובים 
נוספים ושלח אותו ליריד בליפציג, כשהוא מצרף אזהרה לבל יתפתה, ושיחשוב היטב 
על כל מה שמציעים לו לקנות. החתן הגיע, ועד מהרה ’הריחו‘ הסוחרים הממולחים את 
ריח ה‘בשר הטרי‘ שלו...אחד מהם פתח בשיחה, והציע לו לקנות מכולה ענקית מלאה 
בשופרות. ”יש כאן חמש עשרה אלף שופרות“ הסביר לו, ”כל שופר אתה יכול למכור 
במאתיים שקל, כך שמכל המכולה יהיה לך לבסוף שלושה מליון שקלים“. “עסק מצוין“, 
התרחבו עיניו של החתן, אין ספק שה‘שוער‘ יהיה מלא נחת... כשהגיע הביתה קבל אותו 
חמיו במתח קל.“שופרות“, אמר החתן עוד לפני שנשאל. ”כמה?“,“כל המכולה הזאת“. 
”מה? האם הסתתרה בינתך? מכולה שלמה מלאה בשופרות...מה אתה חושב לעשות 
שופרות...“  צריכים  וכולם  ראש השנה  מעט  החתן.“עוד  נבוך  הפרוש?“  ”מה  בזה?“. 
שופרות...לפעמים  יש  כבר  לכולם  הממולח,  הסוחר  זלזל  שופרות?..“  צריכים  ”כוךם 
נשבר בבית הכנסת אחד שופר והם צריכים אחד חדש...ואתה מה תעשה? עד שהמשיח 
יבוא ויתקע בשופר גדול, לא תצליח לגמור למכור אותם...שב תלמד, אתה ממש לא יודע 
מה לקנות...“ ובלית ברירה לקח את הסחורה והעמיד אותה במחסן. חצי שנה נוספת 
חלפה. שוב היה יריד בליפציג, אולם הסוחר כבר התיאש מן החתן שלו, ולא חשב לשלוח 
אותו. הוא קרא לאחד מחבריו הקרובים ואמר לו: ”שמע נא, יש לי במחסן מכולה ענקית 
מלאה בקיסמים, כל פעם שאני עובר ורואה אותה, אני מקבל חולשה...תעשה לי טובה, 
קח את זה ממני, לא מענין אותי מה תעשה בזה...אתה יכול למכור במחיר מלא, בחצי 
מחיר, ברבע מחיר, להחליף במשהו אחר, לא אכפת לי...העיקר שאתפטר מזה“. החבר 
הסכים ולקח איתו את הסחורה. לאחר מכן קרא הסוחר לחבר נוסף, נתן לו את מכולת 
השופרות ובקש ממנו למכור לו את הסחורה כולה, ובעקר להרחיק אותה מעיניו. שני 
הסוחרים הללו נפגשו ביריד זה עם זה. ”שמע נא“ אמר אחד מהם, ”יש לי כאן מכולה 
של קסמי שינים, אולי יש לך רעיון מה לעשות אתה? חבר בקש שאמכור בשבילו אפילו 
בחצי מחיר...“. ”ברגע זה הזכרת לי שגם אני התבקשתי למכור משהו. לי יש קונטינר 

מלא בשופרות. מה דעתך להחליף אותם זה בזה?“. החבר נענה להצעה בשמחה, 
ועד מהרה החליפו המכולות בעלים...                המשך בעמ‘ אחרון
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בשמחה,  ממעטים  אב  משנכנס  א. 
עם  ומשפט  דין  לו  שיש  ישראל  ולכן 
לאחר  עד  משפטו  לדחות  ישתדל  נכרי, 
בימי  לישראל  רוע המזל  ט‘ באב, מפני 
פורענות אלו. וצריך למעט במשא ומתן 
וכיו“ב,  חופה  צרכי  כגון  שמחה,  של 
וזהב,  כסף  תכשיטי  מלקנות  ולהמנע 
ושלא לבנות בית חתנות לבנו, והוא הדין 
סוף  ולהרוחה.)הר“ן  לנוי  בית  שבונה  למי 
ה“ח(  תעניות  מהל‘  פ“ג  המגיד  והרב  דתענית,  פ“ק 

אבל הבונה לצורך מגורים לו ולמשפחתו 
ברוכת הילדים, ומרחיב את ביתו, מותר.

ביתו  את  ולצייר  מלסייד  להמנע  ויש 
ולכייר  לצייר  מותר  אבל  אלה.  בימים 
לנאותו  הכנסת, שמצוה  בית  של  בבנין 
מכונית  ולקנות  ואנוהו.  אלי  זה  משום 
ואם  מותר,  פרנסתו  לצורך  אם  חדשה, 
לטיול בעלמא יש להמנע מזה, אלא אם 
כן נזדמנה לו במחיר זול, ולאחר ט‘ באב 
תתייקר. )וע‘ בשו“ת אגרות משה האו“ח ח“ג ס“ס פ(
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סיפור השבוע
לעבר  הממדים  רחב  החלון  דרך  ומביט  מיטתו  על  שוכב  רענן 
לשווא  מנסים  עציה  שצמרות  משהו,  הדלילה  הקטנה,  החורשה 
כופפתן,  בעוז,  בהם  מכה  היא  הזעפנית.  החורף  ברוח  להיאבק 
שואפת לשברן ולהפילן כמו אגרטל העשוי זכוכית דקיקה שאיבד 
שווי משקל. מתי זה יתרחש? פה ושם נשמע פיצפוץ צורמני, ענף 
דק נכנע וצנח אל נבילתו, ועוד ענף... והעצים ערומים ומותשים 
והעלים?  שומע.  אין  וכאילו  השמים,  אל  שברונם  את  זועקים 
האוויר,  בחלל  חולנית  בתזזיתיות  כמטורפים  דוהרים  העלים  הו 
חושב  רענן  הזמן.  באבק  הצפויה  והתייבשותם  צניחתם  לקראת 
שחורף הוא עניין עצוב... “או אולי אני עצוב” הוא מנסה לעדן את 
החשיבה התבוסתנית הזו שמתיימרת להחשיך את חייו. הוא נזכר 
פעם שלמד כי עדיף לו לאדם שיהיה רך כקנה ולא קשה כארז... 
וכרגע לנוכח העקשנות של העצים החסונים, הוא מבין שלחוסן 
הזה יש סוף. מהיר מדי. אילו יכלו עצים ללמוד להיות קנה-סוף 
אלא  ומתגרות.  לנוכח סערות מתקוטטות  מעדנות  שגוחן  דקיק, 
שעצים לא לומדים, והאדם? האדם גם הוא עץ השדה... מתי ילמד 
יכולות  רוחות שבעולם לא  רך שכל  אף הוא להפוך עצמו לקנה 
לו... הוא מוריד ראשו, עד יעבור זעף, והרוחות נמוגות והוא זקוף 
את  לדפדף  ומנסה  עצמו,  תוך  אל  בוכה  רענן  מקומו.  על  ונושם 
מחשבות המוות שמרצדות לנגד עיניו על רקע החורשה הנסדקת 
ילדים,  לשלושה  אב   ,35 בן  בתשובה,  חוזר  יהודי  עיניו.  שלנגד 
הולך ומסיים את מסכת חייו הקצרה במחלקה בוהקת בלבנוניתה, 
אשר במסדרונותיה נוסק לו ריח צפוף וסמיך של תרופות שונות 
אחד  אף  על  לא  ומנותחים...  נאנקים  חולים  ומסביבו  ומשונות, 
מישראל. הראש המטופש הזה, שהצליח לקלוט לפני 10 שנים שיש 
הבלתי  את  עשה  ומצוות,  תורה  עול  לקבל  וצריך  לעולם,  בורא 
ייאמן וצלח את הקווים באומץ רב. הסטודנט המבריק בפקולטה 
לפילוסופיה ניפץ את הפסילים האקדמיים הרעועים, וצעק לעברו 
של פרופסור היינריך קלמן הונדווסר “אל תיעלב פרופסור, אבל 
עדיף לזרוק את כל הפקולטה לפח, עם כל התאוריות הפילוסופיות 
 - - מבלי להצטעצע  כי משנה אחת במסכת אבות  שלה... למה? 
שווה מיליון ספרים של הוגי דעות בחצי גרוש”. ותהום הפקולטה...
גם  לי רעעענן,  גמגם “ררררגגגע... תתתתגיד  הונדווסר  פרופסור 
רענן אגמון חזר בתשובה,  לחזור בתשובה???”.כן,  אתה מתחיל 
למד שנה בישיבה מתאימה, והשתדך עם נעמה, בוגרת הפקולטה 
נו,  לכלכלנית...  פילוסוף  בין   - מנצח  לכאורה   - שילוב  לכלכלה. 
נו...רענן עטף בכפות ידיו את ראשו החבוש... וניסה לחשוב מאין 
נפלה עליו הצרה הזו, האיומה, שאו-טו-טו תאסוף אותו אל עולם 
אחר, שאומרים שהוא טוב... אבל מבחינתו הוא לא ממהר להגיע 
של  הריבונו  ממני  רוצה  ומה  עשיתי?  ומה  עכשיו?  ולמה  אליו, 
עולם באמצע החיים? מה עשיתי לו? הראש כאב... הראש כואב... 
הדוקטורים לא בטוחים שהגידול נעלם... סיכויים קלושים... הוא 
הזו...טראאאאח!!!  הארורה  המחלה  על  ה-כ-ל  והפוך  ישר  למד 
רענן - בעיניים פעורות ונדהמות - הבחין בעץ אורן ענק קורס על 

המדרכה, בנס לא נהרגו עוברי-אורח. האם זה רמז לבאות?
“שלום, אדון לוי. 

מן  שקופים  מים  טפטפו  העשירי,  נישואינו  יום  אחרי  יומיים 
היו  הצילומים  אותי.  אפף  טורדני  ראש  וכאב  שלי,  הנחיריים 
איומים. שמעתי לחישות מצד הרופאים שהגעתי מאוחר... אשתי 
אני  גם  נואש.  בבכי  ופרצה  הפרופסור  של  במשרדו  התמוטטה 
הסיפור,  לא  בכלל  היא  שהמחלה  היא  האמת  מפורק...  הרגשתי 
היא רק התמרור. הסיפור מתחיל ונגמר בעובדה... נו איך אומרים... 
פירוש?  מה  לגמרי.  עקום  נבנה  מראשיתו  כבר  שלנו  שהבית 
הפירוש הוא שלמרות הדרכת חתנים, ולמרות ההשכלה האקדמית 

וגם התורנית שלי, נהגתי כלפי רעייתי בזלזול מתנשא. במידה רבה 
לרעייתי  שגרמו  העבר,  מן  מוטיבים  שלנו  הנישואין  לחיי  גררתי 
הייתי  מכיוון שאני  אבל  לך,  לספר  אני מתבייש  פשוט.  לא  צער 
התייחסתי  הריאלי,  הטיפוס  והיא  המעופף  הפילוסופי  הטיפוס 
ובזלזול, כאשר  ובכלל, בקרירות  לעצותיה לשיפור חיי הנישואין 
על לשוני שגור המשפט שהיה מכעיס אותה מאד, “צר לי, אבל 

המילים שלך סתם עושות לי חור בראש”. 
תראה אדון לוי, אתה כותב סיפורים מקצועי, ואני מניח שבוודאי 
בראש”,  “חור  הזה  הנפשע  הביטוי  על  ביקורת  הרבה  לך  תהיה 
ובצדק רב... אבל מצד שני בעיות של שלום-בית מסיבות שונות 
וטוב להציף אותן מעת לעת.  ומשונות הן לא סוד במקומותינו, 
אותי  שכנעה  אשתי  כאשר  גם  לקח.   ויוסיף  חכם  ישמע  למה? 
ללכת לייעוץ אצל רב חשוב, לא נהגתי בצורה ראויה, ושוב זלזלתי 
בעצותיו ובהנחיותיו של הרב עם אותו משפט מחץ “אוווף, גם 
חסר  שאני  לעצמו  חושב  הוא  מה  בראש...  חור  לי  עושה  הוא 
דעת!!! הוא לא מחדש לי שום דבר”. למותר לציין בפניך, שהתא 
והטיפול  השיחות  וכל  מאחר  פירוק,  בפני  עמד  שלנו  המשפחתי 
המקצועי לא הביאו תועלת.  לא נעים לומר, אבל כאשר התורה 
הנלמדת לא מופנמת ונספגת במחזור תיקון המידות של היהודי 
ובאורחות חייו, הרי היא סמא ד’מותא ולא סמא ד’חיי, ועדיין לא 
הרגשתי זאת על בשרי. בוקר אחד נכנסתי הביתה אחרי תפילת 
שחרית, ובעודי מחפש את התיק שלי, שמעתי ויכוח בין בני הבכור 
לרעייתי, ותצילנה שתי אוזניי, הילד אומר לה “אוווף... את עושה 
לי חור בראש”. הענשתי אותו בחומרה, לא יכולתי להבליג...  כל 
המתודות על חינוך הילדים נמס באיבחה קטנה של ביטוי זלזלני 
שהשמיע... אחרי שהוא יצא לבית הספר הפטירה אשתי “היה לו 
מורה מצוין... חור בראש, זה בדיוק מה שחסר לכם...”. ר’ לוי, פעם 
בנושא  שנתיים,  לפני  שלך  בהרצאה  וחריף  נחרץ  ביטוי  שמעתי 
ורעיי, הקב”ה  אני מצטט אותך, “תראו אחיי  פגעי הטכנולוגיה, 
מנהיג את העולם מתחת לאף שלכם, ואתם - נעבעך - לא מבחינים 
סיבוב  עשו  חכמים,  תהיו  בדרך.  שלו  הסטירה  סבלנות,  בכך. 
שלו,  לאף  מתחת  שגולשים  לאלה  התכוונת  ותימלטו...”.  פרסה 
ובטוחים שהוא לא רואה אותם...הבטתי מבעד לחלון בעץ האורן 
המתבוסס בדמו, ובכיתי על עצמי, על חיי, על טעויותיי. פתאום, 
בראש...  ממאיר  גידול  צווארי,  על  המונחת  החדה  החרב  לנוכח 
נבונה...  לא  קנייה  על  מה?  על  להקפיד?  לכעוס?  התגמד...  הכל 
על איחור... על שאין סיר חם על האש... על חוצפה של ילד??? 
פתאום מן השמים חלפו לנגד עיניי השיחות הלא נעימות, לא רק 
עם רעייתי, עם כל העולם, “אתם - עושים - לי - חור - בראש!!!”. 
והוווופ, קיבלתי תשובה נחרצת, מילים יכולות להרוג, לא רק את 
הזולת, גם את עצמך.  האבחון המקצועי שנעשה לי בראש, גילה 
חור זעיר מיקרוסקופי בקרום המעטפת שבין המוח לבין אזור חלל 
האף... ולכן טפטפו לי מים )משמרי המוח( מן הנחיריים... הגידול 
וגרורותיו הוסיפו כאבים וסכנת חיים. הבטתי בעץ השבור וזעקתי 
ללא מילים, “אבא שבשמים, אני מבטיח לך לסתום את החורים, 
ולהיות קנה רך. רחם עלי... חתמני בספר חיים!!!”. “אנחנו ארבע 
לך שאני בריא לחלוטין,  הנני לבשר  שנים אחרי הניתוח, ושמח 
מגדר  יוצא  שלום-בית  לי  ויש  ובעבודה,  בלימוד  מצוין  מתפקד 
הרגיל. נולדתי מחדש, למדתי להעריך את העזר כנגדי, את ילדיי, 
את ידידיי... אף אחד לא עושה לי חור בראש, ההיפך, יש לי מקום 
להכיל ולאהוב דברים שפעם הכעיסו אותי. אינני מיסטיקן, אבל 

יהודי מחויב להאמין שמידה כנגד מידה לא בטלה. הלוא כך?!
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



לכ‘ ”חסדי ינון“ שלום וברכה,
לביתי שתחי‘  מצאו ממצא מסוים, במהלך ההריון, 
שעצם קיומו היה מסוכן, בבית החולים קבעו שהיא 
צריכה לעבור ניתוח, אבל בגלל ההריון אי אפשר 
היה לבצע אותו. אף רופא לא רצה לקחת סיכון. 
בתוך כל סערת הרגשות, איך שנודע לי התקשרתי 
מיד ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“ דחוף...
לרופא  הופנתה  השם,  ברוך  הפדיון,  לאחר  ואכן, 
הרדמה  עם  במקום  אותה  שניתח  השומר  בתל 
כי לא תמנו,  מקומית... תודה השם... חסדי השם 

כי לא כלו רחמיו...
 א.א. בני ברק

  

ניתוח  הבן שלי בן השלוש, היה צריך לעבור 
אני  כאלה,  בדברים  כללית.  בהרדמה  שיניים 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  סיכון.  לוקחת  לא 
של  לבקר  נפש“  ”פדיון  עבורו  והזמנתי 
להיות  אמור  היה  שהניתוח  מכיון  הטיפול. 
לעשות  יספיקו  אם  ידעו  ולא  בבקר,  מוקדם 
הצדקה  עצם  על  סמכנו  לא,  או  הפדיון,  את 
שכבר פועלת מרגע התרומה ושבע“ה זה יעזור 
מה שקרה היה פשוט מדהים. הניתוח התעכב 
והתעכב, כשקראו לנו להכנס הסתכלתי בשעון 
את  לו  עושים  בטח  עכשיו  לעצמי,  ואמרתי 
בהצלחה  עבר  הניתוח  לאל,  השבח  הפדיון... 
התקשרתי  מהר.  ממש  וההתאושש  ובקלות 
להודות וכדרך גב בדקתי באיזה שעה עשו את 
אותו...           שהכניסו  בזמן  היה  זה  ואכן  הפדיון, 
להשם  ההשגחה...מודים  יד  את  בחוש  ראינו 
מכל הלב...                                בעילום שם

מחשבות  של  חודשים  כמה  של  תקופה  לי  היתה 
עד  דכאון,  ממש  קשה,  נפשי  במצב  היתי  שליליות, 
כדי כך שהיתי צריך להשתמש בכדורים פסיכיאטרים. 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“, וברוך 
השם, מודה להשם לאחר הפדיון הפסקתי את הכדורים 

וחזרתי לעצמי, אין מילים להודות להשם...
ח. מטבריה

לדבר  הפסיקה  בתי  משפחתי  אירוע  ”לאחר 
את  נתקה  לעין  נראית  סיבה  כל  ללא  איתי, 
בהיר,  ביום  כרעם  עלי  נחת  הדבר  הקשר. 
דרכים,  מני  בכל  אליה  להגיע  ניסיתי  בהתחלה 
ניסיתי לבדוק מה קרה, שלחתי שליחים שיתווכו 
ביננו, בעלי ניסה בכל דרך להשכין שלום ביננו...
וכלום. היא בשלה לא רוצה לשמוע, לא מוכנה 
חודשים  נמשך  הזה  נסבל  הבלתי  המצב  לדבר, 
ארוכים, כל פעם ניסיון חוזר שלא מצליח ועם 
בעמדה  עצמי  בתוך  התכנסתי  אני  גם  הזמן 
שחזרתי  מתקפה,  של  גם  ולפעמים  מגננה  של 
קדם  מה  העניינים  השתלשלות  את  בזיכרוני 
למה, איך ולמה, מה היה באירוע? מה עם כבוד 
הורים?, ואולי אני לא הייתי בסדר...הנושא לא 
ירד מהפרק במשך תקופה ארוכה עד ששמעתי 
עוזר  זה  אם  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”הפדיון  על 
לכל מני רפואות אולי זה יעזור לרפא יחסים לא 
כ“כ בריאים? התקשרתי ל“חסדי ינון“ ובקשתי 
שיעשו לי ”פדיון נפש“, מה שקרה אחרי זה היה 
פשוט מדהים, אחותי התקשרה אליה ודברה אל 
היא הסכימה להתקשר הביתה,  ופתאום  ליבה, 
נפגשנו, דברנו, אפשר להגיד שקבלתי את הבת 
שלי בחזרה...תודה!                                                                       
בעילום שם

עלי,  שרובצים  ישנים  חובות  סוחב  שאני  שנים 
והם  לשלם  הצלחתי  שלא  גדולים  בחובות  מדובר 
לי,  בצר  מעצמם.  נעלמים  לא  הם  ולצערי  טפחו, 
”פדיון  לי  שיעשו  ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  פניתי 
נפש“ שבעזרת השם, אצליח לשלם את החובות...
כי מאין יבוא עזרי...עזרי מאת השם, עושה שמים 
ברוך... מכזה  אותי  להוציא  יכול  השם  וארץ...רק 
נפתח,  משהו  הפדיון  לאחר  דשמיא,  ובסיעתא 
והתחלתי לשלם לאט לאט את החובות והיום אני 
החובות...ישתבח  כל  את  שגמרתי  לבשר  מתקשר 
שמו לעד!...  רוצה להודות לבורא עולם קבל עם 

ועדה, ולשליחיו הנאמנים...
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 

וכעבור שעות ספורות חזרו- זה עם קיסמים וזה עם 
שופרות...כששמע על כך החתן עמד ואמר לחותנו: 
אבל  לא-יוצלח,  שאני  עלי  אומר  אתה  שוער,  ”נו, 
בארץ,  הטובים  מן  שלך,  הגדולים  הסוחרים  הנה, 
תלין  מה  וקיסמים...אז  שופרות  לך  הביאו  הם  גם 
למה  שעשית  מה  את  להשוות  אפשר  עלי?“...“וכי 
קיסמים  לקח  “זה  הסוחר,  התכעס  עשו?“,  שהם 
במקומם  והביא  שופרות  לקח  וזה  שופרות,  והביא 
שאפשר  מזומן,  כסף  לקחת  אתה  אבל  קיסמים, 
לעשות אתו כל דבר, וקנית בו סחורה לא מוצלחת 
את  הקב“ה  מוכיח  כך  לסוחר...“  עוברת  שאינה 
העולם  אומות  מדובנא-אפילו  המגיד  ישראל-מסים 
אינן ממירות את אלהיהם, על אף שהמה לא אלקים! 
לאלהיהם  ומשתחוים  הגויים  להם  יושבים  שהרי, 
בדבקות, כשאף אחד מהם אינו מעלה על קצה דעתו 
הופכים  אינם  הנוצרים  אלהים.  לעצמו  להחליף 
למוסלמים, והמאמינים באלילים אינם מוכנים בשום 
פנים ואופן לותר עליהם או להחליף אותם באחרים. 
ואלו עם ישראל, שיש לו אלקים בעל יכולת ובעל 
הכוחות כולם, מותר עליו כל כך בקלות וממיר את 
הרב  זאת?!  להבין  אפשר  וכי  יועיל“!  ”כבודו-בלא 
ידועה  נשים  כי רופאת  מישקובסקי שליט“א סיפר 
לא זכתה בעצמה לילדים, ולכן אמצה תינוקת וגדלה 
אותה כבת. הילדה גדלה וכשהגיעה לגיל שש היתה 
לה בבית הספר מסיבת סדור. חזרה הילדונת הביתה 
עכשיו  אמא,  המאמצת:  לאימה  ובשרה  מאושרת 
אני יודעת להתפלל כבר, אז אני מתפללת שיולד לי 
אח... לא חלפה אלא שנה, ואותה אם, שהיתה כבר 
בת שלושים ושבע חבקה את בנה הבכור!... יש לנו 
אלקים מופלא המצליח לחולל נסים ונפלאות, איך 
המסוגלים  אנשים  בעמנו  שיש  אפוא,  להבין,  ניתן 

להמיר את כבוד אלקינו בלא יועיל?!...
ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

ניתן להוריד את העלון באתר
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