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מטעמים לשולחן

אלקיהם של אלו שונא זימה
נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת (שם ג ,מב)

שלוש פעמים יוצא בלק עם בלעם כדי שיקלל את ישראל .שלוש פעמים בונה בלק -על פי
הוראותיו של בלעם-שבעה מזבחות ,מכין שבעה פרים ושבעה אילים ,ומעלה על המזבח
פר ואיל .ובכל פעם מחדש ,במקום לקלל את ישראל ,כבקשתו של בלק ,בלעם מברך את
ישראל ברכות טובות ומשבח את עם ישראל .אחרי ’הסבוב השלישי‘ ,בלק כבר מלא חמה
וזעם .הוא אומר לבלעם“ :לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלוש פעמים“ .והוא
מצוה על בלעם ,בכעסו“ :ועתה ברח לך אל מקומך!“ (במדבר כד,י-יא).
רגע לפני שפנה בלעם הרשע ללכת ,בבשת פנים ובכלימה גדולה ,אמר בלעם לבלק :לפני
שאני הולך ,אני רוצה לתת לך עצה אחת-איך להזיק לעם הזה .וזו לשון בלעם ,בעצתו
הרעה“ :לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים“ .בלעם נתן לבלק את
העצה ,איך להחטיא את עם ישראל בזימה ,ובכך להרע להם ביותר ,שהרי ”אלקיהם של
אלו שונא זמה“ .נתן לדרוש ת הפסוק כך“ :אשר יעשה העם הזה לעמך“-יעשה העם
הזה כעמך ,יסורו מן הדרך הטובה ,ויהיו רעים וחטאים כבני מואב .איך יוכל בלק לגרום
לישראל להפוך ל“עמך“? בלעם מדריך אותו :תחילה עשה להם חנויות ,שמוכרות פשתן.
מדוע דווקא פשתן? כי העם הזה אוהב פשתן .על הפסוק בפרשת בראשית (ב ,יא) “:שם
האחד פישון הוא הסבב את כל הארץ החוילה “...אומר רש“י ” :הוא נילוס ,נהר מצרים,
ועל שם שמימיו מתברכין...דבר אחר :פישון-שהוא מגדל פשתן ,שנאמר אצל מצרים‘:ובשו
עבדי פשתים‘“ .אמר בלעם לבלק :ישראל התרגלו במצרים ללבוש פשתים ,לכן תפתח
חנויות שמוכרות פשתן ,אבל לא סתם חנויות ,בכל חנות יהיו שני חלקים .בחלק החיצוני
תהיה אישה זקנה שתמכור ,בחלק הפנימי תהיה אישה צעירה ,שתמכור בחצי מחיר.
והתרחיש הצפוי כך יהיה :בני ישראל באים ,הם שמחים לראות שמוכרים פשתן .הם
שואלים“ :כמה זה עולה? ששים שקל למטר? אויש ,זה קצת מדי יקר“ .מבפנים צועקת
אשה“:אצלי בחצי מחיר!“ נכנס יהודי לחלק הפנימי של החנות ,ומודא“ “:הכל באמת
בחצי מחיר?“ אומרת לו המוכרת“ :לא הכל ,יש דברים שהם אפילו ברבע מחיר!“ הוא
מתלהב ,רוצה לנצל את המבצעים הלוהטים .תוך כדי הקניה ,הוא מרגיש שחם לו מדי,
והוא שואל” :סליחה ,יש אולי משהו לשתות?“ המוכרת עונה בסבר פנים יפות ובלבביות:
“בבקשה ,יש יין ,תתכבד “...ועדין לא נאסר ‘סתם יינם‘ ,כפי שהוא אסור כיום .אותו
יהודי שותה כוס או שתים ,להרוות צמאונו ,והיצר הרע התחיל להתעורר .הוא אומר
למוכרת“ :אני רוצה לעשות עברה ,“..והיא אומרת“ :בסדר ,אך קודם תעבוד עבודה זרה
לבעל פעור“ .כך יעץ בלעם לבלק :אם תנסה להסית אותם בגלוי לעבור עברות ,הם לא
ישמעו לך בשום אופן .תעשה את זה בערמומיות ובהדרגה .תארגן להם דרכי התר :ללכת
לטיל מותר“ מותר .לקנות פשתן? מותר .לקנות אצל אישה זקנה או צעירה? מותר .סתם
יינם? מותר .הכל מותר ומותר אבל בסוף גולשים אל האיסור ,ואל שאול תחתיות .עצת
בלעם“:אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים“ נאמרה לא על תקופתו של בלעם
בלבד ,אלא על ”אחרית הימים“ .בכל דור ודור צריך להזהר מה‘גלישה‘ הזאת ,חייבים
לגדור גדרות .לפני כמאתים וחמישים שנה ,מאז שהתחילה ‘ההשכלה‘ ,יצרו גדולי הדורות
חומה-אם אתה בפנים ,אתה משלנו .אם אתה בחוץ ,אתה לא משלנו .כך היה עד לפני
עשרים שנה :יש לך טלויזיה? אינך יכול להתקבל לחידר ולסמינר .ביום היצר הרע מנהל
מלחמת מאסף ,הוא הצליח לפרוץ את החומה” .לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך
באחרית הימים“ הוא עשה מחשב ,עשה אייפון .אמר רבי ראובן אלבז שליט“א” :רבות
רעות צדיק“” ,רעות“-ראשי תיבות :רדיו ,עתונים ,וידאו ,טלויזיה [ת‘ וט‘ מתחלפות].
זה היה פעם .היום” :וחרה אף ה‘ בכם““-אף“-ראשי תיבות :אינטרנט ,פלאפון .היצר
הרע הצליח לפרוץ את החומה .ומה תגיד עכשיו-מי שיש לו מחשב הוא לא משלנו? אי
אפשר .וכשאין חומה ,כל אחד שוטר על עצמו .ישאלו את האדם“ :איך העזת להכניס
את התועבה הזו הביתה??“ יש מי שיאמר“ :הכנסתי את המחשב עם מסננת ,עם כל מני
מגנים והגנות “...אם באמת היית צריך את המחשב ואת האינטרנט ,ושמת מסננת טובה-
אולי .אבל אם התקנת בו מסננות מלאות חורים ,לא הועלת הרבה ,כי מדרכי ההתר
המשך בעמ‘ אחרון
גולשים לאיסור ,ולא סתם קוראים לזה ’גולשים‘...
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הפטרה“ :חזון ישעיהו”

ההלכה השבועית
הלכות
בין המצרים
א .ליל תשעה באב שחל במוצאי
שבת ,אינו מבדיל על הכוס ,אלא רק
בתפלה ,ואינו מברך על הבשמים ,אבל
כשרואה את הנר דלוק מברך ”בורא
מאורי האש“ .ובליל מוצאי תשעה
באב מבדיל על הכוס ומברך פרי הגפן
וברכת המבדיל ,ואינו מברך לא על
הנר ולא על בשמים( .ש“ע סי‘ תקנו)
ב .מוצאי שבת שחל בו תשעה באב ,אין
מברכין על הבשמים כלל ,משום שיש
תענוג מריחם הטוב ,אף על פי שעל הנר
מברכים בלא כוס ,לפני קריאת איכה.
ג .הנשים שאינן שומעות ההבדלה
במוצאי שבת שחל בו תשעה באב,
יברכו לעצמן על הנר ברכת מאורי
האש.
(חזון עובדיה)
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סיפור השבוע
כריימה טריפוליטאי ,דג אפוי ,מטוגן ,מבושל ,פעם אפילו אכלנו דג
חמוץ חריף מתוק ,בטעם של תבלין סיני .אנחנו אוכלים יותר דגים
מאשר בשר .אז ככה ,מאז ועד לא מזמן ,אדון ברדוגו שהכריז על
עצמו בצינעה רבה “כנסיך הדגים העליזים” ,הספיק לרכוש לעצמו
וילה ענקית בעיר ,עוד שלוש חנויות בשוק ,שני גי’פים ,ואפילו יכטה
קטנה שעוגות בנמל הרצליה .ואני ,מי שעמד לימינו בשעות הקשות,
בהלוואה ,בעצה ,בתבונה ובסגירת דילים מסוכנים ,הגעתי בכל צהרי
יום שישי ,פתחתי את המקרר בחנות הדגים ושלפתי שניים ובעיקר
שלושה דגי דניז שמנמנים .התחבקנו ,התבדחנו ,והנחתי שטר של 50
 ₪על הקופה .זו היתה מסורת בת  20שנה אולי ?? עד ...לפני חצי
שנה .תרשום .הגעתי לחנות ,צעדתי לכיוון המקרר ,שלפתי שלושה
דגים טריים ,הנחתי שטר של  50על הקופה ושאלתי “איפה הנסיך”,
הפועל ענה לי בעצבנות“ ,נסע לים ,אבל המחיר הוא  ”₪ 100שלפתי
 ,₪ 100ועדיין לא יחסתי חשיבות למקרה .והנה יום שישי אחרי יום
שישי ,ברדוגו  -משום מה  -לא בחנות ,מקפיד להיעדר ,והפועל שלו
פותח לי את המקרר ,שולף משם שלושה דגים מניח על המשקל,
לפי  ₪ 70לקילו ,מבקש ממני  ,₪ 280מנקה אותה ותוחב לשקית.
הבנתי שהבנאדם רוצה לשים קץ להכרת-הטוב שלו ,והרגשתי נכלם,
מבויש ,ובעיקר חנקה אותי כפיות הטובה של ברדוגו ,ששלח את
הפועל שלו להתחשבן איתי ,לתת לי הרגשה של סחטן .מה אגיד
לך ,הטעם של הדגים שלו בשבת ,היה מר בפי .ישבתי לילה אחד
וכתבתי לו מכתב“ .ברדוגו ,אתה יודע שעשיתי המון בשבילך ,ואם
זו הדרך שלך לסיים את החברות ביננו ,אז תהיה בריא ,למה אתה
שולח את הפועל שלך שישפיל אותי?! אני מצפה ממך שתגיד לי
ישירות“ .די ,קיבלת מספיק דגים ממני ,אני לא המפרנס שלך ,אבל
ככה? לא מתאים!!!” .הכנסתי את המכתב מתחת לדלת הוילה
שלו ,ונעלמתי .הבנאדם התנתק לו .לא טילפן .לא החזיר מכתב,
לא שלח שליח .כלום .כאב לי על חברות שהסתיימה באופן צורם,
וחשבתי לעצמי מדוע הקב”ה גילגל את הניתוק המוזר הזה? אדון
לוי ,חיתנתי את חמשת ילדי שקיבלנו מהשי”ת בעין יפה .אצלי הבית
פתוח ,הם מתארחים מתי שהם רוצים ,ולפני שהם חוזרים הביתה,
אני בעצמי מעמיס להם מצרכי מזון בהרחבה ,תוחב לידיהם שטר
או שניים ,ושיהיה לברכה ,אלו הילדים שלי ,ותודה לבורא שהם
צדיקים .ועכשיו שמע סיפורון .בחול המועד סוכות האחרון ,אירחתי
את כולם כמה ימים ,ושמיני עצרת נשארו איתי הבן הקטן ורעייתו.
במוצאי החג אחרי הבדלה ,הבן שלי ניגש לפריזר ,פותח אותו.
בפריזר נותר רק עוף אחד ,הוא נוטל אותו ,מכניס אותו לשקית
ניילון וצועד לכיוון היציאה ...חשבתי שאני מתפוצץ ,ושאגתי עליו
“תגיד לי ,אתה לא מתבייש!!! זה העוף היחיד שנותר במקרר ,איפה
הרגישות לך?! ולמה אתה לא שואל? מה אני הסופר-מרקט שלך?”.
הבן נעלב ,הסתובב על צירו ,והכניס בחזרה את העוף לפריזר .כעבור
שניה התעשתתי .ריבונו של עולם ,אתה כועס על הבן שלך? בשר
מבשרך! אז מה אתה רוצה מברדוגו נסיך הדגים ,שיותר מ 20 -
שנה ,אתה נכנס לחנות שלו ,לא שואל ,לא עושה חשבון ,שולף דגים
ב  ₪ 200 -משלם בקושי  ₪ 50ומרגיש ‘צדיק גדול!!!’ ועוד יש לי
טענות לברדוגו על חוסר הכרת הטוב .תכל’ס ,לפתע הרגשתי כמו
סחטן מארץ הסחטנים ,טיפוס חסר-רגישות ,שלא נתן דעתו שיש
גבול לכל תעלול ואי-אפשר לנצל ידיד טוב בלי גבול ,גם אם הפכת
את העולם בשבילו ,יש גבול!!! איך אומרים חכמינו ,לעתיד לבוא
אוכיחך– ואערכה  -לפניך ,הקב”ה יעמיד כל אחד מול “האמת”
ו”הרגישות” וה”כבוד” שלו ,והבזיון והבושה יהיו גדולים וכואבים.
כך חשתי באותן שניות .רציתי לתת את העוף היחיד לבן שלי ,אבל
הוא הספיק להיכנס למכוניתו ולהיעלם בין הרחובות.

קוראים לי צ’רלי אמזלג ואני מהצפון .יש לי חנות נעליים גדולה ליד
השוק המרכזי בעיר ,ולא חסר לי שומדבר.
אבל מי כמוך יודע ,שאם בנאדם לא לומד תורה ,אין לו צורה ,אין
לו חיים ,אין לו שלום בית .והילדים שלו יוצאים לרחובות .אני לפני
 22שנה חזרתי בתשובה ,ומאז לפני שאני פותח ת’חנות ,ומיד אחרי
שסוגר אותה הולך ללמוד תורה בכולל בעלבתים ליד תחנה מרכזית.
כל שעה מתחלף שם רב ,ומה שאני תופש ,אני תופש .זה לא הסיפור,
אז הנה הסיפור .יש לי חבר אולי  30שנה ,קוראים לו ויקטור ברדוגו.
מה אגיד לך ,זה שלומייזל מארץ השלומיאלים אם היה מתחבר
לדונלד טראמפ היה פושט לו רגל .אין לו כשרון לשומדבר ,כל מה
עושה מתפרק ,מתקלקל ,לא היה עבודה שלא עשה ,ואם היה שכיר
אחרי כמה ימים היה מפוטר .חתיכת מסכן שבא לבכות ממנו .קח
דוגמא .ברדוגו החליט פעם שאבטיחים זה הענף הכי טוב במשק,
הלך הוציא רשיון מהעירייה להקים סככה של בטיחים בכניסה של
אחת השכונות .רץ לאזור התעשייה וביקש שיעשו לו שלט ענק
אולי שמונה מטר אורך ,שלושה מטר רוחב תקע אותי בגובה שש
מטר ,עם מנורות וזרקורים ומוסיקה .מה כתוב בשלט “ברדוגו מלך
האבטיחים” .שבוע ראשון הלך לו בומבה ,חצי עיר עמדה אצלו בתור
עשה כסף גדול .כבר חשבתי הנה הוא מצליח .אחרי שבוע הוא  -הרי
ישן בתוך הסככה – מתעורר ברדוגו בחמש בבוקר שומע “בווווום”.
השלט על הריצפה ,בנס לא חתך לו את הרגליים .שעתיים אחר-כך
הגיעו שלושה רעולי פנים ניקו אותו מכסף ,ולפנות ערב מי הגיע? לא
פחות ולא יותר ,סמבו .אתה שואל מי זה סמבו ,אז ככה אצלנו בצפון
לא היה מי שלא הכיר את סמבו ,שהמקצוע הרשמי שלו היה להיות
“שותף ושומר” .הנה הפרוש .סמבו נכנס לסככה ואומר לברדוגו
“באתי ,לשמור עליך .שמעתי שנפל לך השלט” .נו ,בטח שיש
מחיר לשמירה ,חצי חצי .חצי לסמבו ...וחצי ממה שנשאר לברדוגו
הולך לסמבו .ועכשיו תעשה חשבון כמה נשאר לברדוגו שקונה את
האבטיחים .משלם הובלה ,עובד בשמש כל היום ,ומפרנס בכבוד
את “השותף והשומר” שלו .באותה תקופה הגיע לסככה של ברדוגו
פרצוף אחד בייבי-פייס עדין ,עם ידיים דקות ועיניים רחמניות .אמר
לו “ברדוגו אני קבלן בנין ,קוראים לי ברקוביץ ,יש לי הצעה בשבילך
גוטע גוטע אני עושה עכשיו בניין שבע קומות פרוייקט מול הים,
אתה בונה פנטהאוז על הנייר ,אני עושה לך חצי מחיר ,חצי מליון
שקל .בקיצור הוא קנה מברקוביץ דירה על הנייר ,ונשאר עם הנייר,
ועם מליון חובות לבנק ,לאחים שלו ,לגיסים ,וכמובן לסמבו ה”שותף
והשומר” ,שברקוביץ היה אחד מסוכניו .שבור ורצוץ הוא נכנס
אלי לחנות ,בוכה ,שבור ,חצי בנאדם .מתחנן על נפשו“ .תעזור לי
צ’רלי ,חיסלו אותי ,מכרו לי נייר במקום דירה ,רודפים אחרי הנושים
והבנק .מהאבטיחים כבר אין לי פרנסה כי יש לי “שותף” ,אין לי
לחם לילדים ...מה עושים צ’רלי?” .נקרע לי הלב ,ונזכרתי שכתוב
ברמב”ם שהחסד והצדקה הכי גדולים זה לתת יהודי חכה ,ולא דג.
העלייתי אותו לאוטו ,ונסעתי לעיירה השכנה .יש לי שם חבר סוחר
דגים שרצה לסגור .אמרתי לו “צורי ,יש לי פה חבר נשמה תסביר
לו קצת על דגים ,תכיר לו סוחרים ודייגים ,ותן לו להתפרנס” .לא
תאמין מיסטר לוי ,השידוך הזה היה שווה מליונים ,כפשוטו .צורי
וברדוגו חיבבו זה את זה ,ותוך חצי שנה העסק הושכר לברדוגו,
ששילם לאט לאט על המוניטין ,ואני מנצח על המלאכה ,מלווה לו
כסף ,מסתדר עם הנושים ,מרגיע את הנושים ועושה לו הסדר עם
הבנק .קח שורה תחתונה .אחרי שנה ברדוגו על הסוס .החנות דגים
מלאה קונים ,הזמנת מאולמות חתונות ,מסעדות ,והחובות שולמו.
במחווה של כבוד ,ישבנו על כוסית ערק ובייגלה ,והבנאדם מלא
הכרת הטוב כלפי אומר לי “ויקטור ,הצלת אותי ,כל יום שישי תבוא
פה לחנות ,קח שניים שלושה דגים לשבת ,זה רק יעשה לי טוב” .באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו
תראה אדון סופר ,לא חסר לי כלום ,אבל ההצעה שלו מצאה חן ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :
בעני מאד .אשתי עושה לשבת כמה סוגי דגים בעיקר דג מרוקאי ,גם

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

הבת שלי היתה בתקופת גמילה מטיטול ,היא היתה גדולה כבר ,וכל מה שניסינו
לא עזר ,היא לא היתה בשלה רגשית לזה בכלל .בנוסף היה לה חשש לפזילה בעין
וליקוי בשמיעה...זאת היתה חבילה לא קלה עבור ילדה קטנה .לאחר שקיבלנו את כל
ההבחנות האלה ,היתי נחושה לעזור לילדה ,ופניתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון
נפש“ .קודם כל היא נגמלה לגמרי תוך שבוע וחצי ,מאז הפדיון .זה כבר וואוו...לגבי
הפזילה ,הגענו למומחה שאמר שאין לה שום פזילה ברוך השם ,נשמנו נשימה עמוקה,
ולבסוף בענין השמיעה התברר שיש לה נוזלים באזנים ,בהתחלה זה עבר מאוזן לאוזן,
ורק בבדיקה השלישית יצא הכל תקין ,ברוך השם ,ברוך השם! כל זה קרה בניסן ,ומאז
אני רוצה להתקשר להודות ,ולבשר בשורות טובות ,אבל היו מניעות ,עד שהיום יצא לי
להתקשר...תודה לבורא עולם רופא כל בשר ומפליא לעשות...

ר.ה

הרופא שלח אותי לעשות בדיקת
קולונסקופיה על מנת לשלול חשד למשהו
חריג .אני מודה ,נכנסתי ללחץ ,היתי חרד
מאד מהתוצאות .אז לפני הבדיקה ,הזמנתי
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ .כבר הלכתי
לבדיקה יותר רגוע ,ומיד לאחר כמה ימים,
קבלתי תשובה שהכל תקין ,ב“ה .התקשרתי
מיד לבשר בשורות טובות ,ולהודות לבורא
עולם על חסדיו הרבים.

י .מהמרכז

”כשיצאתי עם הילדה מבית החולים הרגשתי שהגיעו
מים עד נפש ,כמה אפשר ,סה“כ תינוקת בת שנה,
וכל פעם יש לה משהו אחר .הפעם היתה זאת דלקת.
היא בקושי זוחלת ,ההתפתחות שלה איטית ,וזה מה
שצפוי לה? לבלות כל הזמן בבית חולים כל פעם
להגיע לעוד אשפוזים ,ולעוד בדיקות ?..רציתי לעשות
למענה משהו ..עשיתי לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“.
ב“ה אין מילים בפי להודות לה‘ ...אין מילים ..היא
מיד הרגישה יותר טוב ,התחילה לזחול ,ולהתפתח
ממש יפה .בן פורת יוסף -התקשרתי להזמין פדיון
למישהי אחרת וכן לבשר ולהודות ...תזכו למצוות...
בעילום שם

אני בן אדם בריא בדרך כלל ,לא מעשן ,עושה ספורט ,הכל רגיל .הלכתי לרופא לבדיקה שגרתית מטעם
העבודה ,ושלחו אותי דחוף לעבור צינתור .קודם כל היתי המום ,כי לא קדם לזה שום סימפטום .לפני
הצינתור ,התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ שהכל יעבור בהצלחה ובקלות .ואכן ברוך השם,
הצינתור עבר בהצלחה ,ואני מרגיש יותר טוב .שבעזרת השם בזכות זכוי הרבים יהיה סיעתא דשמיא בכל..

בעילום שם

בשנים האחרונות סבלתי מהצקות בעבודה ,הרגשתי שמנסים לשים לי רגל ,ולא ידעתי מי .ידעתי רק שלא
נעים ללכת לעבודה ,לתת את הנשמה ,ושכל הזמן מחפשים אותך .מילא אם לא היתי עובדת טובה ,אבל
המתסכל היה שעשיתי את תפקידי על הצד הטוב ביותר .עשיתי מספר פדיונות ב“חסדי ינון“ ,בנושא ,וברוך
השם היו שינויים ,אבל לאחרונה ,אפשר להגיד שהורדתי את הכפפות ובקשתי לעשות פדיון שמי שמזיק לי
בעבודה שיעבור תפקיד .לא זוכרת כמה זמן עבר ,אבל השנוי היה די מהיר ובקר אחד הגעתי לעבודה ונודע
לי שהמנהלת שלי עברה תפקיד .עברה בי צמרמורת .מישהי אחרת שהוציאה עלי שם רע ,וסכסכה עזבה את
החברה בכלל .ניסו להפיל אותי ושמו אותי תחת עיניה הפקוחות של המנהלת ,בתקוה שהיא תתפוס אותי
במשהו .אבל ,מחשבות רבות בלב איש ועצת השם ,היא תקום ...בסוף התהפך הכל לטובה ,ואז נודע לי לאחר
מעשה בעצם שכל מי שהזיקה לי או שעזבה או שינתה תפקיד .הפח נשבר ואנחנו נמלטנו ...השם מגלגל את
ש.ז
הכל ...ישתבח שמו לעד! אין מילים להודות...

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
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אם באמת ,אינך רוצה להכשל  -תוציא את המחשב
מהבית!! לאחרונה הייתי בנסיעה מתל אביב לפתח
תקוה .בשעה שמונה ארבעים וחמש בערב ,צלצל
הפלאפון .על הצג מספר לא מוכר .אני עונה ,ושומע:
”שלום ,מדבר יעקב“ (שם בדוי) יעקב אומר לי“:הכל
בסדר ,ואני רוצה לספר לך ,מדוע זכיתי לצלצל
אליך .“...יעקב משתהה לרגע ,ומגיע לענין“:אתה יודע,
שפטרו אותי מהעבודה ,כן?“ ידעתי .אבל לא פטרו
אותו אתמול ,גם לא בשבוע שעבר .ליהודי הזה אין
משכורת כבר חצי שנה ,והוא מסתובב ומחפש בנרות
איזושהי פרנסה ,לספק לפחות את המינימום למשפחה
שלו .יש לו בת בגיל עשרים וארבע ,שלא התחתנה .עד
כדי כך הם היו לחוצים ,שהבת אחריה התחתנה כבר.
הבת הזאת נשואה כבר שנה וחצי ,ואין עדין בשורות
טובות .יעקב ממשיך ומספר“ :יש לי חבר טוב ,אנחנו
מכירים כבר עשרות שנים .ביום ששי ,לפני חמישה
שבועות ,נסענו ביחד למקוה .בדרך ,החבר הזה אומר
לי‘:יעקב ,אתה הרי צריך ישועה ,נכון? אם אתה רוצה
לשמוע לי ,תוציא את האינטרנט מהבית‘ .אמרתי לו:
“אני מקבל את העצה שלך‘ .חזרנו מהמקוה ,פרקתי
את החוטים ,הוצאתי את זה מהבית ושמתי ברכב,
שלא יהיה לי יצר הרע לחבר ולהפעיל במוצאי שבת.
ועכשיו אנחנו מגיעים לסיבה שבגללה אני מתקשר
אליך :לפני שבועיים ,קבלתי עבודה שאני אוהב מאד,
עם משכורת לא רעה-עשרים אלף שקל ...לפני שבוע
התארסה הבת שלי ,ברוך ה‘“ .שמחתי מאד בשמחתו
של יעקב ,אבל שאלתי“ :לא התקשרת לפני שבועיים,
לא לפני שבוע .למה דוקא עכשיו?“ אמר לי יעקב“:
כי רק היום בצהרים הבת הצעירה צלצלה לומר שגם
אצלה ישנן בשורות טובות“...

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

לשמירה ,ברכה והצלחה
kjpargeter
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03-6182992
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