
מטעמים לשולחן

בס”ד

תמצית התשובה היא לשוב מאהבה אל אבא שבשמים. הנביא אומר )הושע יד, 
ב-ד( “שובה ישראל עד ה’ אלקיך כי כשלת בעונך; קחו עמכם דברים ושובו אל 
ה’...אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלקינו לנעשה ידינו 
אשר בך ירחם יתום”. הקשה על כך ר’ שלום שבדרון זצ”ל: למה מסים הפסוק 
“אשר בך ירחם יתום” מה ענין ‘בית יתומים’ לתשובה? הוא תרץ שהנביא 
מלמד בפסוקים אלו את פרוש המושג “חזרה בתשובה”. יש ה סבורים שלגדל 
זקן ארוך נקרא לחזור בתשובה... אך הזקן גדל לבד והאדם אינו עושה עבור 
זה מאומה. תשובה-פרושה: לבטל בדעתנו את כל הכוחות שבעולם, ולדעת כי 
הכל בידי שמים! אדם חושב: אם אמריקה תפסיק לתמוך בנו כלכלית, בטחונית 
ובאו”ם-האם יתכן שנחזיק מעמד יותר משעתים?! אבל עליו לדעת ש’תשובה’ 
משמעותה לדעת ש”אשור לא יושיענו”. טוב, בסדר, נסתדר בלי אמריקה-אבל 
טנקים, לכל הפחות, יש לנו. בא הנביא ואומר “על סוס לא נרכב”. יש לנו 
לפחות עשר אצבעות שעליהן נתן להסתמך. “ולא נאמר עוד אלקינו למעשה 
ידינו”. כולנו יודעים להצהיר ששום דבר לא אנחנו והכל בעזרת ה’, אבל אחרי 
הכל לא כל אחד מגיע לדרגה של בטול מוחלט לכל שאר הדברים, ושל בטחון 
מוחלט בה’. בעל תשובה אמיתי שרוצה באמת לשוב אל ה’ מצליח להתנתק 
מהכל ולפנות רק לה’. במצב כזה אדם מרגיש: אני נשאר יתום. אין לי למי 
אך  ובכשרונות שלי,  בידים שלי  בטנקים,  באמריקה,  לבטוח  לפנות, חשבתי 
באמת כל הדברים הללו הם כלום. מה יהיה כעת? “אשר בך ירוחם יתום”. זו 
התשובה האמיתית! לשוב באמת ובתמים לחסות בצל כנפי השכינה! בקרתי 
בסוכה של יהודי יקר המתפרנס מעשית פרגולות וסוכות. מנהג עשה לו אותו 
יהודי, שאינו עובד ביום ששי, אלא מקדיש את היום ללימוד ולקניות עבור 
צריך  שהוא  לו  ואמר  הסמוך  מהרחוב  שכן  אליו  הגיע  כשנתים,  לפני  שבת. 
לא  עמוס מאד”. “אתה  אני  זמן.  טיפת  לי  אין  סוכות  “עד  סוכה.  בדחיפות 
מתכון להשאיר אותי בלי סוכה...בוא אלי בערב שבת”. “בערב שבת שובה אני 
לא עובד”. אבל השכן לא התכון לותר. הוא ניסה מכל כוון אפשרי- לחץ ופרט 
על המצפון, עד שבסופו של דבר הוא נכנע ובא. עמדתי על הגג ובניתי את 
הפרגולה-ספר לי היהודי-ותוך כדי כך עברו אנשים ברחוב והתפעלו מעבודתי. 
רק  “אבל  להם,  לנו?”.”כן”, השבתי  גם  לעשות  יכול  נפלאה. אתה  “עבודה 
אחרי סוכות”. הם לא היו זקוקים לסוכה אלא לפרגולה, ומיד החלפנו מספרי 
טלפון. היתי מרוצה. בחלומות השחורים ביותר שלי, לא שיערתי שהם חוקרים 
של מס הכנסה... לא חלף זמן רב וקבלתי זימון למשרדי מס הכנסה. הגעתי עם 
הפנקסים שלי, הם חפשו את הקבלה על העבודה המסוימת שראו שאני עושה, 
אבל לא היתה שם קבלה כזו...בסופו של דבר הודיעו לי כי בעוד עשרה ימים 
יש לי חקירה. היו אלה עשרה ימים נוראים. לא אכלתי, לא דברתי והרגלים לא 
נשאו אותי. פחד פחדים. בינתים החל הענין להתפרסם. השכן שאצלו עבדתי 
צלצל אלי: ”למה אתה מפחד? יש לי מישהו ביפו, שמקבל ממך את הפנקסים 
ועושה את אותם פנקסים בדיוק עם עוד קבלה אחת. אתה מגיע לחקירה והם 
לא מבינים מה היתה הבעיה”. ”אתה גאון וצדיק” אמרתי לו. “תדבר איתו 
שיעשה לי את זה”. מישהו אחר ניגש ואמר לי: ”אל תהיה בלחץ. חכם שמעון 
הכהן שמתפלל אצלנו בבית הכנסת היה עובד במס הכנסה, יש לו שם קשרים, 
תן כמה לירות-והכל יסתדר”.. הגיע שלישי ואמר:” אח שלי עובד במס הכנסה. 
לא תהינה לך בעיות”. אחרי ששלמתי לכולם וסדרתי את הענין בשלוש מאות 
אחוז, ישבתי עם עצמי וחשבתי: רבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני בסיפור 

הזה? אתה הרי יודע שהפנקסים האמיתיים שלי מסודרים לגמרי.    
 המשך בעמ‘ האחרון

הוא אבינו...
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שישגיחו  ההמון  את  להזהיר  יש  א. 
גזוזטרא  תחת  סוכה  לעשות  שלא 
פסולה  כזאת  שסוכה  מרפסת,  או 
שלוש  לה  שיש  ומפרסת  בהחלט. 
דפנות, ורוצה לעשות בה סוכה, ברם 
דא עקא, שרק חלק מהסוכה כחמישה 
שני  אך  הרקיע,  תחת  הוא  טפחים, 
בה  שאין  באופן  הגג,  תחת  טפחים 
הכשר סוכה, אפשר להכשירה על ידי 
העמדת דופן רביעית, לסוכה, מתחת 
משפת  לפנים  טפחים  שני  בסוף  לגג 
הגג, ובזה יושלם הכשר הסוכה שהיא 
שבעה טפחים, והגג שהוא סכך פסול, 
שיעור  הסוכה  בתוך  ממנו  שאין  כיון 
הסוכה,  פוסל  אינו  טפחים,  שלושה 
פוסל  פסול  סכך  אין  גדולה  שבסוכה 
הדין  ומן  טפחים,  מארבע  בפחות 
קטנה  ובסוכה  תחתיו,  לישון  מותר 
אינו פוסל אלא בשלושה טפחים. )סוכה 
יט סע“א, סי‘ תרלב ס“א(. וגובה דופן הרביעי 

די שיהיה מגיע עד הסכך, שבזה מראה 
שהחלק של הגג שמבעד לדופן הרביעי 
)לצד הבית( אינו מצטרף לחלק האחר 

של הגג. 
)חזון עובדיה(              
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סיפור השבוע
פרק ב’ / מונולוג

הדובר. תומר בן שמעון. 
“ר’ לוי שלום לך, אינני צריך להסביר לך, מה קורה אחרי שיהודי 
חוזר בתשובה ומכיר את בוראו. האור הגדול הזה פולח את נשמתך, 
אתה מרגיש שהפסדת עולם ומלואו, ורוצה לבלוע את כל הש”ס, 
שני אתה חש  מצד  להספיק!  להספיק!  להספיק!  התנ”ך.  הזוהר, 
החמצה גדולה שאבדו לך 25 שנות חיים בצורה עקומה, ומתנחם 
בכך שמי שחזר בתשובה מאהבה, אז זדונות הופכות לזכויות. ניחא.
תומר נעלם לי מן הנוף. הוא נסע לארה”ב, חזר כמה פעמים ארצה 
נפגשנו  ושם  פה  האמריקני.  הכאוס  בתוך  ונעלם  הוריו,  לביקור 
קצרות, עם הזמן הוא הולך ותופש מעמד של מדען וחוקר רציני, 
ואני כאן בארץ עוסק בשיפוצים, מוצא את בת זיווגי מן השמים, 
מקים בית, וחוזר בתשובה. בגיל 25 אני נולד מחדש, שקוע בלימוד 
תורה, ועובד לפרנסתי בעבודות מזדמנות. לא מתלונן. מי שמרגיש 
שהוא טמון בתוך כפות ידיו של הקב”ה, גם לא מודאג, ואני טיפוס 
שכזה, מה יש יש. השנים חולפות. אני כבר בן 35, ונולד לי בן נוסף, 
יוצא משערי בית היולדות,  לחמישה שיש לי. שמחה גדולה. אני 
והנה לידי בחנייה, עוצרת מכונית מפוארת. ובתוכה? תומר. מפגש 
נפגשנו.  לא  דיברנו,  שלא  שנים  עשר  כן.  אולי  או  מתוכנן...  לא 
הזמן כאילו עומד מלכת. אנחנו מתחבקים באהבה אמיתית. הוא 
ממשש את הכיפה השחורה הקטיפתית ולוחש לי באוזן “אתה דתי 
אמיתי? לא הייתי מאמין...”. תומר בא לבקר את סבתו החולה. 
אחרי חצי שעה של שיחה הסוגרת מעגלי חיים, והתבדחויות על 
חשבונה של הגננת מטילדה והמנהל הופמן, פקדתי עליו “תומר, 
כרתנו ברית אחים, ועל-כן, בעוד ארבעה ימים, ביום ראשון, ברית 
מאד”.  אותי  ירגש  זה  שתגיע...  לי  חשוב  השישי.  בני  של  מילה 
ידיים  לחצנו  בראשו,  קלות  הנהן  תומר  פלאפון.  מספרי  החלפנו 
על  שאלתיו  לא  החוויות,  חילופי  שלאור  היא  האמת  ונפרדנו. 
המשפחה שהקים. לחצתי על דוושת הגאז ויצאתי מן החנייה, קצת 
עצוב, קצת מבולבל, קצת שמח, מן הפגישה הזו. אתה מבין, שני 
והווופ  הצעיר,  בגילם  חיים משותפת,  כברת  ילדות, שעשו  חברי 
אני כאן והוא שם. לכל אחד תפישת עולם אמונה ודרך חיים שלא 
נפגשות זו עם זו. ר’ לוי, אני לא מן הטיפוסים האלה שמחפשים 
להחזיר בתשובה. אין לי את הכריזמה ולא את האופי להתלבש על 
אנשים ולשנותם. זה מתאים לטיפוסים אחרים, כך שלא דיברנו 

כמעט בכלל על החזרה בתשובה שלי... אולי בכמה משפטים. 
ערב ברית המילה חייגתי לתומר. הוא ענה והבטיח “אני בא, בטח 
אני בא. לא שוכחים חבר”. שמחתי מאד. סיפרתי לאשתי ארוכות 
על תומר, על ילדותנו המשותפת ועל הפגישה המרגשת בחנייה. 
“אני חייב לתת לו מתנה...” אמרתי לאשתי “הבחור רחוק מיהדות, 
חי בתוך בית המשוגעים של אמריקה, ויש לי בלב תחושה די כבדה 
של אחריות עליו”. “תקנה לו פמוטים, שאשתו תדליק נרות שבת” 
הציעה אשתי “או אולי מחזורי תפילה, כמה ספרי יהדות ודיסקים 
של מיטב הרבנים. מי יודע, אולי זה יפתח לו הלב”. ניגשתי לארון 
האישי שלי והוצאתי משם את תיק התפילין. ערב נישואי רכשה לי 
ארוסתי במיטב כספה תפילין מהודרות לעילא לעילא. אשתי לא 
האמינה למראה עיניה. “אתה נותן לו את התפילין שקניתי לך?”. 
“כן, השבתי לה. התפילין שלי הן מהודרות מן המעלה הראשונה, 
הלב...  מעומק  תפילותי  מרבית  את  התפללתי  אלו  תפילין  עטור 
וליבי, כן ליבי אומר לי, לתת לתומר את התפילין הללו, אם תסכימי 
כמובן. לעצמי אקנה חדשות...”. רעייתי - בלב לא קל - הסכימה. 
הזדרזתי ובאותו ערב קניתי גם טלית חדשה, תיק תפילין משובח, 
והטמנתי  רבנים מצויינים,  דיסקים של  כמה  גדול,  סידור תפילה 

הכל באריזה אחת. תומר הגיע לברית המילה. אני ישוב על כסא 
הסנדק, נרגש ומאושר. גם לי מגיע לסנֶדק את אחד מילדי. תומר 
נשען על מסעד כסאו של אליהו הנביא ומביט בטכס הקדוש. מבט 
נבוך בעיניו, אני חש שהוא לא מוצא את עצמו בהמולה החרדית 
הצפופה הזו. “ויקרא שמו בישראל”. “נועם אלימלך” אני לוחש על 
אוזנו של הרב הראשי לעירנו. “נועם אלימלך בן רבי חגי, זה הקטן 
יהיה, כשם שנכנס לברית...”. מזמור תהילים. קדיש. תומר  גדול 
“גש  לו  מסמן  ואני  להתברך,  המבקשים  של  הארוך  בטור  מביט 
ואוהב. הצלמים מצלמים,  ואני מברכו בלב חם  ניגש  אלי”. הוא 
ובו תשמישי הקדושה  ואז אני שולף את ההפתעה. תיק תפילין, 
שיהודי חייב בהם. אנחנו מחובקים חזק חזק... כמו בגן הילדים של 
מטילדה, אני בוכה עליו, והוא בוכה עלי ואין לי מושג מדוע. אני 
כאוב שיש לי אח רחוק וקרוב. רחוק מתורה, ומאד קרוב ללב. “קח 
ממני מתנה, אחי היקר, אני מקווה שהיא תלווה אותך כל יום”. 
בכף  “שלום”  מסמן  לצאת,  ופונה  התפילין  תיק  את  נוטל  תומר 
ידו, מחייך חיוך נבוך ונעלם לו. ר’ לוי, הסיפור של שני החברים, 
עוד לא הגיע לקיצו. אמש, חצי שנה אחרי ברית המילה של “נועם 
אלימלך” צלצול בדלת ביתי. אני פותח. תומר ניצב בפתח. כיפה 

זערורית על ראשו. חיבוק. “ברוך הבא תכנס”. 
רשום בבקשה את המונולוג של תומר.

פרק ג’ / מונולוג
הדובר. תומר מאורי.

בעולם,  העניינים  מתנהלים  כיצד  מבין  אני  עכשיו  ידידי,  “חגי 
שנים   10 ופרט.  פרט  כל  על  שמשגיח  עליון  מלך  של  יד  פה  יש 
שלא הגעתי לארץ. עשיתי קריירה מוצלחת בארה”ב. כשנפגשנו 
מה  שאלת  לא  מאד...  שמחתי  החנייה,  במגרש  שנה  חצי  לפני 
מניח  אני  אבל  משהו,  עדין  טיפוס  אתה  כי  ארצה,  הגעתי  פשר 
הורי  את  להזמין  כדי  לישראל  הגעתי  הנוראה.  בפניך את האמת 
יודע  אתה  הבושה  למרבה  בכנסיה...  נוצריה...  עם  ל”חתונתי”... 
כמה הייתי רחוק מאמונה ויהדות... אבל אתה חגי, הרסת לי את 
בטכס  אותי  ומברך  מחבק  אתה  לפתע  כך.  פשוט  התוכניות.  כל 
ברית המילה של בנך “נועם אלימלך”, ומעניק לי תפילין וטלית, 
באיזה תזמון מדהים. ואני יוצא החוצה מן האולם, מסתכל לשמים 
וצועד כל הדרך למכונית... בוכה... זולג... פותח את התיק, משחרר 
את רצועות התפילין, ולא מבין מימיני ומשמאלי... ‘אני יהודי, אני 
יהודי’ אני לוחש לעצמי... יהודי מניח תפילין, מתעטף בטלית, הוא 
לא גוי... ופתאום אני שומע זעקה שקטה שבוקעת לי מן הריאות, 
לאיבוד!!!”.  תלך  אל  יהודי!!!  תשאר  הביתה!!!  חזור  “תומר, 
עוד באותו ערב הודעתי על ביטול “החתונה”, שכבר חולקו לה 
הזמנות. הכומר והרבאיי הרפורמי פוזרו איש איש למקומו. טסתי 
למחרת לארה”ב, ולמדתי להניח תפילין. היה לי קשה, אבל אחרי 
ושידך  ריחם עלי  יסורים לא קלים, הקב”ה  שלושה חודשים של 
לי את בת זיווגי מן השמים. יהודיה כשרה וצדיקה. הכל בזכותך... 
בדיוק  עלי  ונחתו  מנוח,  לי  נתנו  התפילין שלך שלא  בזכות  הכל 

ברגע המכריע...”.
סיום

ר’ לוי, תומר שלף מכיס חליפתו הזמנה לחתונתו שתערך בירושלים.
לו  להעניק  החלטתי  דווקא  מדוע  מושג  לי  שאין  היא,  האמת 
שזו  ספק  לי  אין  ריגשית...  מבחינה  גם  יקרה  מתנה  שזו  תפילין, 
החלטה שמיימית שנועדה להחזיר את תומר הביתה לפני שהוא 

נופל לתהום, אתה לא חושב כך?
באדיבות המחבר- הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע
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לי  נודע  פתאום  ממצבי,  מודאגת  ינון“  ל“חסדי  ימים  כמה  לפני  התקשרתי 
שהורידו לי את השעות עבודה שהיו לי במסגרת תקן מסוים, ובנוסף בכלל לא 
שבצו אותי לשנה הבאה. חשכו עיני. ניסיתי לברר מה קרה, ולא עזר כלום. כמו 
שאומרים זה המצב. התקשרתי ל“חסדי ינון“ חרדה, מהוססת, אפשר להגיד 
המשרה  את  לי  שיחזירו  ושבע“ה  נפש“  ”פדיון  לי  שיעשו  בקשתי  מגמגמת. 
שהיתה לי במלואה וישבצו אותי לשנה הבאה שיבוץ מלא. למחרת בבקר עשו 
את הפדיון, וממש כמה שעות אחרי זה התקשרו מהעבודה ואמרו שזאת היתה 
טעות, והכל חזר על מקומו בשלום. אני עוד המומה... אבן נגולה מעל ליבי... 
תודה השם...                                                                                                                  
)בעילום שם(

לה  היה  בהריון,  היתה  שתחי,  שלי  הבת 
מחלת הנשיקה, ועוד כל מני בעיות לא קלות. 
לפני כל בדיקה חשובה, עשינו ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“, ובסיעתא דשמיא זה עזר לה 
להחזיק מעמד. ועכשיו אני מתקשרת לבשר 
בריאה,  תינוקת  ילדה  היא  טובה  שבשעה 
התרנגולת...  מן  הביצה  כצאת  קלה,  בלידה 
יום,  כל  היה תקין ב“ה, מודים להשם  הכל 
הטובים...                                                                                                                                         ולשליחיו  הרבים...  חסדיו  על 
                                                 )סבתא מקרית גת(

לאמי שתח‘י יש בעיות של לחץ דם גבוה, ועוד כל מני בעיות רפואיות שונות. לצערינו היה לה ארוע חריג 
של לחץ דם גבוה במיוחד ונאלצנו לפנות אותה לבית חולים מחשש להתקף לב. הרופאים טענו שככל הנראה 
מדובר בהתקף לב. לפני הכל התקשרנו  ל“חסדי ינון“ שיערכו ”פדיון נפש“  עבור מצבה המסוכן. ולאחר זמן 
מה הרופא ניגש אלינו ואומר שלפי הנתונים לא מדובר בהתקף לב. ומצבה הרבה יותר טוב ממה שחשבו ברוך 

השם, שיחררו אותה הביתה בריאה ושלמה. תודה לבורא עולם, קטונו מכל החסדים שעשה השם עמנו...
יפה/חדרה                                                                             

סוף השנה הגיע, ועמדו לפני שני מבחנים מאד חשובים. אז התקשרתי והזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ לפני המבחנים, שיהיה לי סיעתא דשמיא, ושאעבור אותם בקלות בע“ה... וברוך השם, תודה לבורא 

עולם, עברתי את שניהם בהצלחה... תודה לבורא עולם וגם לכם!
                                                                                                                          תהילה מירושלים

היו  לא  הדם  שהכדוריות  ומצאו  דם  בדיקות  עשיתי 
יש  זה אומר שכביכול  כי  גדול  תקינות. היתי במתח 
בעיה רפואית. ובאותו רגע ממש לא התאים לי - למי 
”פדיון  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  כן? 
הכל,  את  פרטתי  שלי,  הבריאותי  המצב  עבור  נפש“ 
הפדיון  את  שעשו  לאחר  ואז  שלי.  החששות  כולל 
נפש, התקשרו אלי מהמרפאה להודיע לי שהכל בסדר 
ואין לי כלום ממה שחששתי. היה פשוט מדהים, ברוך 

השם. אין לי מילים להודות...
)דבורה מת“א(



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 

המשך מטעמים לשולחן

לא קרה לי בחיי שהרוחתי פרוטה בלי לעשר אותה כדת וכדין. 
לא מזמן חתנתי את בתי עם חתן תלמיד חכם ששלמתי עליו 
כך  על  ושלמתי  הביתה  חכם  תלמיד  הכנסתי  ותקילין,  טבין 
עשיתי  העולמים?  רבון  ממני  רוצה  מה  ודמי-  כספי  במיטב 
משהו לא בסדר? פתאום חשבתי לעצמי: כמה חצוף אני...הנה, 
היתה לי בעיה ולמי פניתי? ליפו, לחכם שמעון, לאח של...ומה 
איתו? איפה ‘הוא’ בעסק הזה?! באותו רגע קמתי ממקומי, 
נטלתי את הטלפון וחיגתי לכולם. לפלוני ניפו, לחכם שמעון 
הכהן, ולעובד הבכיר במס הכנסה. אמרתי להם:”תעצרו את 
הטיפול. הסתדרתי כבר. אשלם לכם על מה שכבר עשיתם” 
לאחר ש’פיניתי את השטח’ חזרתי חזרה לבורא עולם:”רבונו 
של עולם, עכשיו אני אצלך!”. הגיע יום החקירה שלי. נסעתי 
עם אשתי לתל אביב, עלינו לקומה תשע עשרה. ישבה שם 
פקידה צעירה, קוינו שנוכל להסתדר אתה, הרי אין לה יותר 
מדי נסיון, אך כששמעה לאיזה ענין הוזמנו היא הורתה לנו 
גמר  הוא  שנה  שלושים  למנהל...לפני  למנהל”.  מיד:”גשו 
וכמעט לא  לאכול את המדינה לארוחת בקר...רעדתי מפחד 
הצלחתי להתקדם לעבר הדלת שעליה היא הצביעה. בסופו 
חד  מבט  בנו  נתן  הוא  התישבנו,  פנימה.  נכנסנו  דבר  של 
ואמר: ”למה לא היתה קבלה על העבודה שעשית?” החזרתי 
לו:”למה אתה אומר שאין קבלה? יש קבלה. כשקראתם לי אז 
עוד לא נגמרה העבודה והוא לא שילם. עכשיו הכל נגמר והוא 
שילם. הנה הקבלה”. הוא סימן בעינו שאינו מאמין לאף מילה 
פנקס  לך  אין  “למה  המשיך  הלאה”  “נעבור  מפי.  היוצאת 
הזמנות? “לא ידעתי שצריך לכתוב” עניתי. “כמה ילדים יש 
לך בבית?” “חמישה”. “תגיד לי, לא חבל עליהם?” כל מילה 
שאמר כאילו קברה אותי מטר אחד עמוק יותר באדמה. לאחר 
ההקדמה הארוכה הזו, אמר לי המנהל: ”אני לא יודע למה, 
אבל אני לא מסוגל לעשות לך כלום. אני מסתכל עליך וכאילו 
רשום לך על המצח ‘אל תגע בו’. אני כותב כרגע דו”ח על מה 
שעשינו עכשיו, אני מכניס אותו לתיק וסוגר אותו. אבל אתה 
בודאי מבין שכמו שזה נסגר כעת, זה גם עלול להפתח באחד 
תתפלל  הראש,  על  כובע  לך  יש  מאמין,  אדם  אתה  הימים. 
לאלקים שאף אחד לא יפתח את זה. וכעת” המשיך באותו 
טון-” לך תקנה לאשתך גלידה היא לא נראת כל כך טוב... זהו 
“אשר בך ירוחם יתום”- כשאדם חש עצמו יתום מכל אשר 

לו, הוא מוצא את ישועתו ואת הצלתו תחת כנפי השכינה. 
ומתוק האור                                                                                                     

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

לשמירה, ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992
kjpargeter


