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משה רבנו מזהיר את כלל ישראל פן ישכחו את דרך הה‘ ,ועל אף כל הטובות שגמל
עמם ,והניסים המופלאים שעשה להם ,יטו את לבם מאחריו .בהמשך הפסוקים אומר
משה (שם ,כא-כג)“:וה‘ התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא
אל הארץ הטובה...כי אנכי מת בארץ הזאת ,אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם
את הארץ הטובה ...השמרו לכם פן תשכחו את ברית ה‘ אלקיכם אשר כרת עמכם.“...
וקשה ,לכאורה הפסוקים ”וה‘ התאנף בי“ ו“כי אנכי מת בארץ הזאת“ אינם קשורים
לפסוקים שלפניהם ולפסוקים שלאחריהם? מדוע ,אפוא ,בין האזהרות על שכחת ה‘
מצין משה רבנו גם את מה שנגזר עליו באופן אישי ,אשר בשל כך הוא מנוע מכניסה
לארץ ישראל? ה“קהילת יצחק“ מבאר את הדברים באמצעות הספור הבא :בטרם
התמנה רבי יהונתן זצ“ל לאב“ד בעיר פראג ,שמש כרב בעיר קטנה .במהלך שנות
כהונתו יסד חברות שונות של כל מני צדקה וחסד ,תקן תקנות רבות לתועלת בני העיר
ונפח בה רוח חיים ,עד שהפכה לעיר מפורסמת לשם ולתהילה בכל רחבי הסביבה.
ברבות הימים הגיע שמעו של רבי יהונתן גם לפראג הגדולה ,והוא קבל לידיו כתב
רבנות ,המזמין אותו לכהן פאר כאב“ד פראג .עם קבלת המכתב קרא הרב לפרנסי עירו
ולמנהיגיהם ,והראה להם את כתב הרבנות שהגיע אליו .הפרנסים התבוננו באגרת
בשתיקה ולא אמרו מאומה ,לא ניסו לדבר על ליבו שלא לנטוש אותם ,לא הציעו לו
לעלות את משכורתו ,ולא הראו כל סימן של צער על העזיבה הצפויה .הרב ,שלא נתקל
בהתנגדות כלשהי ,שלח את הסכמתו לפראג ,וקבע מועד לעזיבת המקום .בבוא היום
הגיעו כמה עגלות מפראג ליד פתח בית הרב ,העגלונים נחו מטורח הדרך והאכילו את
סוסיהם ,ולאחר מכן החלו להעמיס עליהן את כל ספרי הרב ,כלי הבית שלו ,הבגדים
ושאר צרכיו .בכל משך אותו זמן ,לא נקש איש מבני העיר על דלת הרב ,לא בקש
להפרד ממנו בלכתו ולא הביע את צערו על עזיבתו .הדבר חרה לרבי יהונתן ,ובטרם
צאתו מן העיר ,הורה לשמשו לכנס את כל אנשי העיר ,מאחר ומבקש הוא לשאת
לפניהם דרשת פרידה .בשעה היעודה התקבצו כולם לבית הכנסת ,הרב עלה על בימת
בית הכנסת ונשא דרשה חוצבת להבות אש ,כיאה לגאון כמותו .בתוך דבריו אמר כמה
וכמה פעמים את הדברים הבאים” :השמרו לכם פן תעזבו את ה‘ אלקיכם ותמרו עיני
כבודו ,חלילה .רק בו תדבקון ,ואותו תעבדו לטוב לכם כל הימים סלה“ .כשסיים את
הדרשה ,נגשו אליו ראשי העיר ושאלו :רבנו ,מה ראית בנו שדברת אלינו דברים קשים
כאלה כמה פעמים? וכי יעלה על הדעת שנטש אמונת אבותנו? נענה הרב ואמר :אמר
לכם את סבת הדבר .במהלך שנות כהונתי דאגתי לפעול אצלכם רבות ,תקנתי כמה
תקנות טובות ,ויסדתי כמה חברות של צדקה וחסד .לתומי ,דמיתי בליבי ,שלא תניחו
לי לעזוב אתכם בקלות ,אולם אתם התעלמתם מכל מעשי ,לא הבעתם את צערכם
על עזיבתי הצפויה ,ולא זו בלבד ,אלא שגם כעת ,בטרם נסיעתי ,איש מכם לא נגש
להפרד ...בכל מקום נהוג ,שכאשר רוצה הרב לעזוב את אנשי עירו ,הללו מקצצים את
רגלי העגלות וקורעים את רסני הסוסים-וכאן לא לא התרחש מאומה .בוש הנני מאנשי
פראג ,כשישמעו מפי העגלונים שלא נעשה דבר עם הרב קדם נסיעתו ,וכדי בזיון וקצף...
נוכחתי ,אפוא ,לדעת ,כי הנכם אנשים כפויי טובה ,והנה ,כפיות טובה הנה מידה רעה,
גרועה ומגונה מאד ,והיא מביאה את האדם לבעוט בקב“ה ולכפור בטובתו! הלא קל
וחומר הוא ,אם כופר הוא בטובה שקיבל מאדם אחר ,אשר אותה הצליח לראות בעיניו,
על אחת וכמה וכמה שיהיה כפוי טובה נגד שמו יתעלה ,אשר מרבית טובותיו טמונות
ונסתרות הן מבני אדם ,מכוסות בעטיפת טבע ,ולא מורגשות כטובות בני אדם .לפיכך-
סים הרב -מצאתי לנכון להזהיר אתכם שוב ושוב מפני נטישת אמונת אבותיכם! מסר
דומה מוצאים אנו אצל משה כאשר נושא הוא מדברותיו לפני ישראל בעמדם לעבור
את הירדן .המדרש מספר (דברים רבה פרשה ג‘) שמשה רבנו הזכיר לפניהם את כל הפעמים
שבקש עליהם סנגוריה :בחטא העגל ,כשבקש הקב“ה לכלותם ,בחטא המרגלים ,בחטא
המתאוננים וכיוצא באלו .סבור היה משה ,שמכח הכרת הטוב שלהם כלפיו ,הם יעמדו
ויבקשו עליו רחמים ,ויפצירו בקב“ה שיכנס עמם לארץ ישראל ,אולם הם לא הבינו
המשך בעמ‘ האחרון
זאת ולא התפללו עליו.
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
חולה שיש בו סכנה
א .חולה שיש בו סכנה ,והרופא המטפל
בהצלתו ,מותר לרופא לקבל שכר על
טיפולו ,לאחר השבת ,ואין לאסור
השכר עליו משום שכר שבת ,שלא
אסרו חכמים שכר שבת ,אלא בדבר
הרשות ,אבל במקום מצוה מותר.
ב .רופא ירא שמים שעליו לכתוב מירשם
תרופות (ריצפט) ,לחולה שיש בו סכנה,
יכתוב בידו השמאלית ,שהכותב ביד
שמאל פטור[ .וכ“כ בשו“ת אגרות משה (חאה“ע

ח“ד סי‘ עג אות ד) .וכ“כ בספר נשמת אברהם (כרך ה
עמוד כב) בשם הגרש“ז אוירבך ,שכל דבר שאינו חלק
מן הטיפול הישיר לחולה שיש בו סכנה צריך לעשות
בשינוי ,כגון כתיבת מירשם וכיו“ב].

ג .חולה שיש בו סכנה שהיה צריך לאכול
בשר ,שוחטים לו ואין אומרים נאכילנו
נבלה או טריפה ,ומותר למלוח הבשר
להכשירו לאכילה לאלתר ,והנבלה
מוכנה לו מיד ,והשחיטה מתאחרת לו,
מאכילים אותו נבלה( .ש“ע סי‘ שכח סעיף יד)
(חזון עובדיה)
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סיפור השבוע
שלום ר’ לוי.
רציתי לספר לך איך אנחנו חיים  -או יותר נכון  -איך אנו מצליחים
איכשהו  -בחסדי שמים  -לחיות .אנחנו זוג צעיר ב”שנה הראשונה”,
וגרים כעת ב”דירת מחסן” .לאחר שהתארסנו היה צריך לחפש איפה
לגור .מיד חשבנו על ירושלים .ההורים שלי ושל בעלי אומנם לא גרים
שם ,אך אני עובדת במשרד בירושלים ,ובעלי הוסיף ש”בירושלים יש
את הכוללים הכי טובים” ,אז חיפשנו בירושלים .היינו ערים לכך שזה
מקום יקר מאוד ,וביכולתנו לשכור רק דירה קטנה .היינו מאורסים
ובזמנים הללו לא הכי מודעים עד כמה בית “נורמלי” משמעותי
לגיבוש הזוגיות .כולם חיים ככה ,אז גם אנחנו.לאחר חיפושים בכל
מדורי העיתונים ,דווקא במודעת רחוב מצאנו “יחידת דיור יפה
ומושקעת וכו’…” המודעה הייתה ממש משכנעת והמחיר מעניין,
אבל במציאות זה היה אחרת… הבניין נראה מבחוץ בהחלט מרשים
ויפה ,ואני עדיין זוכרת איך חייכנו זה לזו מאושרים ,על ה”מציאה”
הנהדרת .אך כשבעל הבית הוביל אותנו לא לעבר דירה מהמניין ,אלא
לדלת של מחסן ,החיוכים נמחקו .היה נכון כעת לכתוב שהוא פתח
את הדלת לרווחה ,אבל זה לא היה קשור למציאות .הדלת נפתחה
בקושי למחצה .הוא נדחק פנימה ,הזיז את השולחן ואת הכיסאות,
ו(סוף-סוף) פתח לנו את הדלת .מול עינינו התגלה מחסן עם חלון
זערורי שהקרין קצה אור .בצורה מאוד מקורית אבל פחות מוצלחת
היה דחוס שם מטבח קטנטן ,שתי מיטות ,מכונת כביסה ,מקרר
ושולחן קטן .כדי לעבור אל החצי השני של ה”בית” היה צריך להזיז
את השולחן והמיטות .מחיצה העשויה מקלקר בצד החדר ,העידה על
הימצאותם של השירותים והמקלחת .היינו המומים .בעל הבית ,יהודי
כבן שישים ,לא מצא עסק יותר טוב מלהפוך את ה 15-מטר רבוע של
המחסן שלו ,לדירה ‘’מושקעת’’ .הוא הביט בנו ואמר “זה בסדר?
זה אולי קצת קטן ,אבל אתם יודעים בהתחלה לזוג צעיר זה ממש
נחמד” .אמרנו “לא תודה” ,ויצאנו.בחסדי שמים וברוב רחמיו וחסדיו,
לא נכנסנו לשם .ידענו שיש מחסור בדירות אבל לא ידענו שהמצב
כזה נורא .המשכנו לחפש .לאחר חיפושים טלפונים ,תליית מודעות,
והרבה הרבה תפילות ,הצלחנו למצוא דירת מחסן ,שגודלה  25מ”ר.
היא הייתה אומנם זנוחה ,קטנה ,ושלא נדבר על המטבח הפצפון
(שני ארונות בלבד!) ,אבל זה היה כמו שציין בעלי“ :הרע במיעוטו”.
בהתחלה זה היה עוד בסדר ,והצלחנו להסתדר עם המציאות .המצאנו
כל מיני בדיחות על המצב ,וחשבנו על מגוון הצעות איך לשפר את
פני הבית .אך לאחר כמה חודשים ,ולאור המצב שהמילים “סלח לי”
או “תסלחי לי” הפכו לאפשרות היחידה שבה יכולים שני אנשים לזוז
במתחם ,המצב הפך לבלתי נסבל .להתעורר בבוקר לחושך מצרים,
לקום ומיד אח”כ לקפל את המיטה כדי שיהיה מקום ללכת לכיור.
לחיות ביום עם מנורת פלורוסנט ,והיעדרה של פינה שקטה וקטנה
להיות שם כשרוצים קצת שקט ופרטיות ,הפכה את החיים לסיוט .כן,
אנו גרים בקומת המחסנים עם החניון ,וה… פחים.
במוצש”ק כשכולם זורקים את הזבל הרב שהצטבר במהלך השבת,
אנו מעדיפים להישאר אצל ההורים גם בימי ראשון .המצב הפך לבלתי
נסבל...בחזור מהעבודה ,אני הולכת כמה שיותר לאט ,כדי לנצל היטב
את השאריות האחרונות של אוויר צח וקרני השמש להיום .היה בבית
רק ארון קטן לבגדים ולכלי מטבח ,ואת קולקציית הכלים שרכשתי
בתקופת האירוסין השארתי בבית הוריי .אין להם מקום”.לפחות הם
לא יישברו” ,ניסה לנחם אותי אבי ,כשדיברתי איתו על המצב .לא היה
קל לו לראות אותי ,בתו הבכורה ,במצב כזה .כמה פעמים כבר התבטא
בכאב לנוכח מצבנו ,ואני יודעת שהוא היה עושה הכול למעננו ,אבל
איך אברך יכול לעזור לזוג צעיר להשיג הון עצמי למשכנתא ,כשיש לו
עוד  9ילדים לחתן?! וכך עברו הימים הראשונים .בעלי ניסה לחפש
דירה ,אלא שבעל הבית הזכיר לו שחתמנו על החוזה למשך שנה .לא
נותרה לנו ברירה אלא להישאר שם .בעלי תמיד מעודד אותי שהמצב

ישתנה ,ובכולל שלו כבר כמה ימים מדברים בהפסקה על המס של
שר האוצר על דירה שלישית ,שיוריד את המחירים .לא מאמינה בזה.
הסדקים בליבי התרחבו מיום ליום .מפעם לפעם אני מסתכלת בקנאה
לעבר בנות גילי שיש להן דירה משלהן ,מרווחת ,עם חלונות ,עם אוויר
ומטבח נורמלי .כל הבניין יודע שאנחנו הזוג “מהמחסן” ואנו מקבלים
יחס בהתאם .בדיחות ,מבטים וכו’ .אני עדיין זוכרת את המבט החצי-
מרחם ,חצי מגחך של חלק מהשכנים בימים הראשונים .הקש ששבר
את נפשי נרשם ,כאשר עליתי במדרגות ושכנה שהיתה בדרכה לזרוק
את הפח זבל הבחינה בי ,הושיטה לי את השקית ואמרה“ :האם את
יכולה לזרוק את זה לאשפה? תודה ,בין כה וכה זה בדרך לבית שלך…”.
הרגשתי נימה מזלזלת בקולה וההשוואה הזאת פיצצה אותי מבפנים.
“גרה עם הזבל” זה מה שאני שווה .עמדתי המומה במשך כמה שניות,
ולקח לי זמן להתאושש ולהתאפק לא לבכות .נטלתי את השקית עם
הזבל מהידיים שלה ,וזרקתי אותה על הרצפה .השקית נקרעה וכל
תכולתה התפזרה במדרגות .רצתי הביתה חנוקה ,עוצרת דמעות .אם
עד לארוע הזה הייתי חוזרת לבית עם קילו של עצב ,הפעם חזרתי עם
טון .למחרת לא יצאתי מהבית .הייתי מרוסקת מבפנים .כל המילים,
השוקולדים והטיולים שהציע לי בעלי ,לא עזרו מאומה לשפר את
רוחי .גם הטלפון המאיים של הבוסית לא הפחיד אותי .הייתי שבורה,
מותשת ,מרוסקת .לקח לי הרבה זמן לקום .לקחתי את הטלפון שלי,
יצאתי מהמחסן לחצר ,כי אין קליטה “במעוננו” ,וחייגתי לאמא שלי.
אמא הייתה באמצע עבודתה ,אבל לאחר מסע נידנודים היא ענתה לי.
במשך שעה בכיתי וסיפרתי לה את “החוויות” שאני עוברת יום יום.
עד אז הקפדתי לא לעדכן אותה במצבי האמיתי ,כדי שלא תצטער
ותכאב ,משום שאין באפשרותה לעזור .רציתי שהיא תמיד תהיה
גאה בי ,ושאראה  -בעיניה  -חזקה וחסינה לנוכח אתגרי החיים .אבל
הפעם זהו זה ,התמוטטתי .רציתי כל כך לחיות באופן נורמלי ,עם אור,
שמש ,מטבח מרווח ותחושה רגילה של בית!! אמא שלי הקשיבה לי
בסבלנות“ .בתי המקסימה ,אני כל כך עצובה לשמוע מה את מרגישה,
עם זאת אני שמחה ששיתפת אותי ,אני רוצה לבוא להיות איתך” .וכך
היה .למרות המרחק ,העבודה ושמונה נפשות שחיכו לה בבית ,אמא
שלי נעדרה מביתה במשך כל היום .היא הגיעה ל”מחסננו” וחיבקה
אותי .היא ראתה את הבית ,מדדה את כל הקירות ,ואז הלכנו לגינה.
אמא ישבה איתי ,והסבירה לי שהמצב בבית לא פשוט .הם היו מאוד
רוצים לעזור לנו שנחייה בבית יותר גדול ומרווח ,אך כעת זה לא
ביכולתם .היא הדגישה לי שבחיים ,בעיקר בהתחלה ,תמיד יש קשיים,
ושאנחנו עדיין צעירים והמצב שאנחנו נמצאים הוא זמני ,אך השאלה
היא מה האדם בוחר ,האם להתמקד רק במה שיש עכשיו ולבכות,
או להתרומם קצת ,לצאת מקופסת העצב וקטנות-המוחין .המשימה
היא לחשוב יותר “פתוח” על החיים ,להאמין שהכל לטובה ,ובוודאי
הקב”ה עושה את הכי טוב בשבילנו ,והימים הללו טובים ,והבאים
יהיו טובים יותר .אחר כך הלכנו ביחד לחנות כלי בית ,וקנינו תמונות
יפיפיות לתלות על הקיר .באחת מהן צולם שביל שהוביל לנוף מקסים.
“את רואה” ציינה אמא שלי“ ,להתמקד בשביל הצר והמחוספס לא
יתרום מאומה ,בואי נזקוף את הראש כדי שנוכל לראות את כל היופי
שבסוף השביל” .החוזה שלנו עדיין לא נגמר .בעלי עדיין עסוק עם
חבריו בכולל במציאת פתרון למצוקת הדיור ,ומילת “סלח לי” עדיין
קורצת פה ושם ,אבל פני הבית ופני בעיקר ,השתנו לטובה .למדתי לא
“להינעל” על המצב הנוכחי ולדעת שמה שקורה כעת ,הוא לא יהיה
כך לנצח .יש חיים ארוכים ויפים לפנינו ,והשאלה איך אתה מסתכל
על זה .לעיתים שקצת קשה לי ,אני מסתכלת על התמונה המתוקה
הזו ורואה את השביל הקטן הזמני והצפוף ,אך יודעת ומאמינה שיש
הפתעות טובות בסופו.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

הבת היתה בשידוכים ,השידוך ברוך השם התקדם,
אבל לפתע לפני הארוסים היה לבת שלי איזה
חשש עם המשפחה של החתן .והיא פחדה שיעשו
להם בעיות ,שהדברים לא יזרמו כמו שצריך .הזמנו
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ והכל הסתדר ממש מהר.
הישועה היתה מידית ,אפשר להגיד ,ובשעה טובה
ובמזל טוב התארסו...שזכוי הרבים יעמוד לזכותם
ויהיה להם בנין עדי עד בעזרת השם...

בעילום שם

חודש אב ,אני שמה לב שבחודש אב ,כשמו כן הוא,
כולם עסוקים בהורות ,והרבה תפילות נשפכות לאבינו
שבשמיים .אם זה שיבוץ בגנים ,בת“תים ,בתי ספר,
ישיבות וסמינרים .כל הורה רוצה את הכי טוב לילדיו,
הבעיה מתחילה כשהילד חושב שהוא יודע מה טוב
עבורו .בתי התקבלה לסמינר ,אחד הטובים בעיר ,השם
ישמור אותה .אבל להפתעתי היא הודיע לנו שהיא רוצה
ללכת דווקא לסמינר שלא כל כך מתאים בעיננו .הילדה
כבר גדולה ואי אפשר לכפות עליה .אבל אין חכם כבעל
נסיון ,ודברים שרואים מכאן לא רואים משם .בעיניה
התמונה היתה ורודה ואידילית והיא לא הבינה למה אנו
מתנגדים בכלל .השיקולים שלנו היו יותר ממבוססים,
אבל היא בשלה .התייעצנו עם רב ,עם יועצת חינוכית
ומי לא .כולם בדעה שבגיל כזה היא צריכה ללכת לאן
שליבה חפץ .אבל מה אם ליבה הצעיר וחסר הנסיון
עוד לא בשל לעשות בחירה טובה עבורה .בשלב הזה,
לאחר מאבקים פנימיים אם לשכנע או לא ,אם לזרום
או לא...התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון
נפש“ כדי שתוכל לבחור את המקום הכי טוב עבורה.
מיד אחרי הפדיון ,ההתנגדויות והאוירה הקשה שלוותה
את השיחות ביננו נעלמו .יכולנו פתאום לשבת ולשוחח
בצורה עניינית ובוגרת .למרות הכל היא החליטה שהיא
הולכת למקום שהיא רוצה .אמרתי לעצמי שזה רצון
השם ,וכנראה זה הכי טוב עבורה .קבלתי עלי את הדין
באהבה .לא אשקר ואומר שהייתה לי צביטה בלב .אבל
הרגשתי שזה כבר הנסיון שלי ועלי להתגבר .מה שקרה
אחרי זה היה סיבוב מאד מהיר ומפתיע ,כשבסיעתא
דשמייא מצאה את עצמה בסמינר השני מרצונה הטוב,
בלי ויכוחים והתנגדויות .כאילו יד סבלנית ובלתי נראת
הובילה אותה בעדינות למקומה .מזמור לתודה!
(בעילום שם)

אני אמא חד הורית לשלושה ילדים ,הרבה זמן
חיפשתי דירה להשכרה ולא היתה לי אפשרות
כלכלית .ניסיתי כל מיני אפשרויות ,השתדלויות
באמונה שלמה ,ולא מצאתי ,הרגשתי שהכל היה
תקוע .ואולי בעקבות התפילות הגעתי אליכם.
קראתי על סיפורי הפדיונות ב“חסדי ינון“ ומיד
התקשרתי להזמין ”פדיון נפש“ ,בקשתי שיעשו
פדיון עבורי למציאת דירה ולמציאת עבודה...
ומה שציפיתי לו כל כך הרבה זמן התגשם.
למחרת חתמתי חוזה שכירות על דירה ,ומצאתי
גם עבודה .נותר רק להגיד ת ו ד ה לבורא עולם,
(בעילום שם)
וכל מילה נוספת מיותרת...

אמי שתחיה ,היתה מאושפזת במשך שלושה
חודשים ,היתה כבר מיואשת ,היא כבר חשבה
שלא תצא משם ,השם ישמור .הזמנתי עבורה
”פדיון נפש“ ביום שני ,לרפ“ש ,שתצא מכל
החולאים ,ותשתחרר מהבית חולים .וברוך
השם בסיעתא דשמיא ,ביום ראשון שאחריו
השתחררה הביתה .שזכוי הרבים יעמוד
לזכותה ויהיה לה רפואה שלמה ,כל הזמן.
בעילום שם
תזכו למצוות...

חבר התנה לפניי את צערו על כך שאישתו לא
נפקדת מזה כמה שנים ,ללא כל סיבה נכרת.
הצעתי לו לעשות את ”הפדיון נפש“ של
”חסדי ינון“ ,הוא גיחך ואמר לי” ,תסלח לי
אבל אני לא מאמין בדברים האלה ,“..סיפרתי
לו על כמה ישועות שזכיתי לראות בקרוביי..
על השתלשלות של מקרים שקרו לאחר
”הפדיון נפש“ ,דברים נפתחים ..הוא הקשיב
ואמר בקצרה” :תעשה“ .לקחתי את השמות
והתקשרתי למחרת להזמין להם ”פדיון נפש“.
עברו כמה שבועות ופתאום אני פוגש אותו,
וכדרך אגב אני שומע שיחה שלו עם אישתו על
בדיקת אולטרא סאונד..אני מאמין שמשמים
רצו לשמח אותי וזימנו לי לשמוע את הבשורה
(חבר נאמן)
כבדרך אגב...

ניתן להוריד את העלון באתר
בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

המשך מטעמים לשולחן

ת

ארגון

חסדי ינון

מ

בא ,אפוא ,משה וכופל ושונה את אזהרתו שלא
לעזוב את ה‘ אחריהם ,ומוסיף לומר את טעמה של
אותה אזהרה” :וה‘ התאנף בי...וישבע לבלתי עברי
את הירדן“ ,אני נענשתי קשות וזכות הכניסה לארץ
ישראל לא נתנה לי ,אולם אתם לא בקשתם עלי
רחמים שאכנס עמכם ,ובשל כך סופי הוא ש“אנכי
מת בארץ הזאת אינני עובר “...ואילו אתם ,אשר
זכיתם להנצל מכליה בזכות תפילותי הרבות עליכם,
הלא הנכם ”עברים וירשתם את הארץ“ .מכך ,רואה
אני כי כפויי טובה אתם ,ולפיכך נקל לכם להגיע
 ,חלילה ,לבעוט בשמו של הקב“ה ,וזה טעמה של
האזהרה ”השמרו לכם פן תשכחו את ברית ה‘
ומתוק האור
אלקיכם“.
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לשמירה ,ברכה והצלחה
kjpargeter

לפרטים בקו הישועות:
03-6182992

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

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

