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מטעמים לשולחן

זמני שבת פרשת “ניצבים וילך”

תפוס כפי יכולתך...

בעמדנו לפני יום הדין הגדול אנו תרים ומחפשים אחר זכויות נוספות
שיכריעו את דיננו לטובה .אולם יש ,וחשש סמוי מקנן בליבנו :האם באמת
אנו השקועים בהבלי העולם הזה ,נצליח לקיים מצוות באופן מושלם ולהטות
את דננו לטובה? בדורות הקודמים קימו אבותנו מצוות בשלמות ,ואנו,
למרות כל הרצון הטוב ,איננו מגיעים לשולי גלימתם ,ומה כבר יכולים אנו
להועיל? כשיש רעב ...פעם אחת הגיע יהודי אל ה“חפץ חיים“ ובקש“ :רבי,
ברך אותי בפרנסה טובה“ .התפלא ה“חפץ חיים“ על בקשתו ושאל“ :הלא
הנך סוחר תבואה ידוע המצליח למכור קרונות שלמים ,וכי אתה זקוק לברכה
זו?“ אולם ,היהודי בשלו :אכן כן ,זקוק הוא עד מאד לברכה על פרנסה ברוח.
כעבור זמן קצר כבשו הקומוניסטים את רוסיה ,והשליטו את הקומוניזם
בכל כפר ועיר .תוך זמן קצר הפכו התושבים לרעבים ללחם ,כפי שמספרת
ההלצה הידועה:כאשר אומרים ”כל נדרי“ לא רואים לחם במשך יום שלם,
כשאומרים ”כל חמירא“ לא רואים לחם במשך שבוע שלם ,וכשאומרים
”קול חוז“ (קיבוץ ברוסית) נעלם הלחם למשך שנה תמימה...והנה יום אחד,
בשעה שעבר ה“חפץ חיים“ בשוק השחור ,הבחין באותו יהודי שמסתובב
לו כשסל על גבו ומוכר את מרכולתו .נגש אליו ה“חפץ חיים“ ואמר” :רבי
יהודי ,מה שלומה של פרנסתך?“ הניף היהודי את ידו לשמים וקרא“:ברוך
ה‘! ברכת הרב התקימה במלואה לא חסר לי דבר!““כיצד יתכן הדבר?“
הקשה ה“חפץ חיים“” ,בעבר מכרת טונות של חיטה והתלוננת על קשיים,
ואילו כעת ,הנך מוכר סל אחד ,ומרויח בשפע?“ השיב היהודי“:רבי ,כשהיה
שפע בעולם ומכרתי קרונות שלמים של בואה ,היתי מצוי בתחרות קשה עם
רבים נוספים שהתעסקו במכירה זו .לפיכך היה עלי לשכנע את הסוחרים
לבוא ולקנות אצלי .הם ,כמובן ,באו ובחנו את טיב הסחורה ,וכשגילו תבואה
מתולעת ,התמקחו על המחיר וסרבו לשלם את המחיר שבקשתי .וכך יצא
שאת הסחורה שאותה קניתי בשש מאות וחמישים רובלים ,הצלחתי למכור
רק בשבע מאות ,וגם זאת בתשלומים רבים ,באופן שלא הותיר בידי כמעט
רוחים““.אולם כעת ,כאשר ,ברוך ה‘ ,יש רעב בעולם ,אני אורז שקית תבואה
קטנה בידי .כמאתים גרם מתוך הכמות היא סחורה מתולעת ,וזאת מלבד
האבנים שאני מוסיף כדי להגדיל את משקלה .אני צועד בשוק השחור
כשהשק בידי ,והנה נקרה לפני קונה שמענין בסחורה שברשותי ומבקש
לראותה ולבחון טיבה .ואני אומר‘:הנך מבקש לראות את הסחורה?! עז פנים
שכמותך! לך לעולם לא אמכור!““הלקוח משפיל את אפו ומתענין במחיר
הסחורה שלי ,ואני גובה עליה מחיר מפולפל ,פי עשרה ויותר ממה ששלמתי
עליה אנכי ,כי כשיש רעב ,איש אינו בודק את הסחורה“ .למשמע הדברים
נענה ה‘חפץ חיים‘ ואמר” :כאשר היו נביאים בעם ישראל ,ואף בתקופת
התנאים והאמוראים ,היתה בשוק סחורה טובה בשפע רב .או אז היתה
נבדקת כל תפילה בשבע עינים ,וכאשר לא עמדה במבחן ,לא התקבלה“” .אך
בימינו שורר רעב ,ולכן מקבלים כל תפילה וכל למוד תורה שהוא בזרועות
פתוחות ,ולא בודקים האם המצוה נעשתה לשמה או לא לשמה...זה הזמן
לעסקים הטובים ביותר! זה הזמן להתעשר!“ .התקופה הטובה ביותר! נאמר
ביחזקאל (מד,טו)” :והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי
בתעות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני“ .הקדוש ברוך הוא אומר:
”בני צדוק ,שהיו כהנים ,לא עשו דברים מיוחדים ,אלא רק שמרו את משמרת
מקדשי .אך מאחר שהתקופה היתה בתעות בני ישראל מעלי ,כאשר אחרים
לא שמרו כלל ,והם כן שמרו  -הם יזכו להתקרב אלי לשרתני! אנו נמצאים
בתקופה הטובה ביותר מימות האבות ועד ימינו אנו ,בתקופה שבה כל מה
שנעשה יתקבל .כמה נפלא הדבר! בעזרת ה‘ ,במהרה בימינו יבוא המשיח,
וישני עפר יקומו לתחיה .פתאום נשמע את הכרוז המכריז על שעורי תורה
שנמסרים מפי הרמב“ם ,הרשב“ם ורבי עקיבא איגר.
המשך בעמ‘ האחרון
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הפטרה“ :שוש אשיש”

ההלכה השבועית
הלכות סליחות
א .בחודש אלול ועשרת ימי תשובה,
נכון מאד לכוין היטב בברכת השיבנו
אבינו לתורתך ,בתפילת שמונה
עשרה ,ולהזכיר כמה משמותם של
אלה שנטו מדרכי ה‘ ותורתו ,ויצאו
לתרבות רעה ,וביחוד אם הם קרוביו.
ב .כבר אמרו דורשי רשומות” :אני
לדודי ודוי לי“ ר“ת אלול ,וס“ת
בגימטריא ארבעים ,כי בימי אלול
ובעשרת ימי תשובה שהם ארבעים
יום ,התשובה מתקבלת ביותר שהם
ימי רחמים .ועוד סמכו על הכתוב:
ומל ה‘ אלהיך ”את לבבך ואת לבב“
זרעך ,ר“ת אלול ,ושמכאן סמך למה
שנהגו להשכים לומר סליחות בכל
חודש אלול.
ג .נוהגים שהכותב מכתב לחבירו
בחודש אלול ,כותב בתחילת המכתב:
”לשנה טובה תכתבו ותחתמו“
ד .חסידים ואנשי מעשה בודקים
התפילין שלהם בחודש אלול( .מטה
אפרים וקיצור ש“ע)

חזון עובדיה

סיפור השבוע
ידידי איש החסד ,אפרים ברדה ,התקשר אלי וכולו התרגשות.
“אתה לא תאמין!! קיבלתי הרגע אימייל מחבר חילוני בארה”ב,
והוא כותב לי כאן סיפור ,פשוט לא יאומן .סיפור של השגחה
מופלאה .ידידי מארה”ב הוא איש עסקים קר-רוח הרחוק
מעולם המצוות ,וכשהוא שוחח איתי אחר כך בטלפון הוא
כמעט לא נשם“ ...יש בורא לעולם ,אין לי ספק” ,כך הוא סיים
את השיחה .אפרים ברדה שלח אלי את האימייל באנגלית,
והנה לפניכם הסיפור המדהים :כיצד זוג תפילין הצליח להציל
רבבה של אנשים .דיוויד מילר הוא איש עסקים חרדי ,צעיר,
אשר נאלץ מעת לעת לטוס ברחבי  .U.S.Aלפגישות עסקים.
מלבד מזוודת המסמכים שלו ,הוא מחזיק צמוד ללב את תיק
התפילין שלו ,העטוף בקטיפה כחולה עליה רקום באותיות
זהב  ..D.Mדיוויד מקפיד לא להפסיד אף תפילה במניין ,שלא
לדבר על מסירותו לומר קריאת שמע של שחרית בזמן “מגן
אברהם” .באותו יום היה אמור דיוויד לטוס במטוסה של
חברת יונייטד טיסה  ,175לפגישה עסקית ממנה היה עתיד
לקטוף סכום נכבד .שש שעות טיסה הפרידו בינו לבין העסקה.
הוא המתין בטרמינל לאיתות לעלות למטוס .האיתות הגיע,
ודיוויד חמוש במזוודת המסמכים .בידו השמאלית ובידו
הימנית תיק התפילין .הוא רץ בזריזות לכוון המנהרה המובילה
לכבש המטוס .לפתע צלצל הפלאפון בכיס חולצתו .דיוויד
נעצר ,על הצג הופיע שמה של אשתו“ .כן ,רבקה” השיב
והניח את תיק התפילין על כסא מתכת שניצב סמוך לכניסה
למנהרה .הוא איזן ויישר את הפלאפון על אוזנו והמשיך לצעוד.
השיחה הסתיימה ,דיוויד עלה בזריזות לכבש ,נכנס למעבה
המטוס ותפש כיסא בצד הימני .הוא הביט בשעונו והבחין
כיצד דלת המטוס נסגרת ,אחרי הנוסע האחרון שעלה”.להדק
חגורות” ביקש הקברניט.דיוויד הבחין לפתע שתיק התפילין
איננו מונח על ברכיו כמו תמיד“ .איפה שכחתי אותו”
הרהר .ואז נזכר ,התיק מונח לא רחוק מכאן .המטוס התחיל
לנוע .דיוויד הנסער פנה לדיילת וביקש “אנא בקשי מהטייס
להמתין לי דקה .שכחתי את התפילין שלי בכניסה למנהרה
המובילה למטוס .זה בקושי  30מטר מכאן .הדיילת השיבה
לו בנימוס אמריקני “סליחה אדוני ,יש לוח זמנים מדוקדק.
הדלת כבר סגורה” .דיוויד לא ויתר .והוא הרים את קולו“ .אני
מבקש לשוחח עם הטייס .זה פשוט לא הוגן ...יהודי לא יכול
להישאר בלי מצוות תפילין” .נוסעי המטוס הצטרפו אף הם
למקהלה “תנו לו לרדת ,ביג דיל תוך דקה וחצי הוא חוזר עם
התפילין .”...הטייס התעקש“ :סליחה אדוני ,אתה לא ממונה
פה על לוח הזמנים ,ועם כל הכבוד לתפילין שלך ,לחברתנו

לחג
לחם • חלב • גבינה
בשקל אחד בלבד!

יש כללים וחוקים ...ואנחנו גם תלויים בלוחות הזמנים של
נמלי התעופה בעולם ובנתיבי טיסה ...מילר הצעיר לא ויתר.
הויכוח עלה לטונים גבוהים ,אם כי נשמרו כללי הכבוד ההדדי.
זה נמשך דקות ארוכות .הוא מתחנן ,הם מסרבים”.יכולתי
כבר כמה פעמים לצאת ולחזור “ זעק דיוויד “נפלתם פה על
הראש?” .בשלב מסויים הטייס נכנע והודיע לנוסע הבעייתי:
“ידידי אני פותח לך את הדלת ,רוץ לתפילין שלך ,אבל לא
תוכל לחזור .אני נועל את הדלת וטס .גוד-באיי .להתראות”.
דיוויד ניסה לשכנע שהוא כבר חוזר ,שיחוס ויחמול עליו .הוא
פרץ מן המטוס ושעט לעבר המנהרה ,בכניסה היה מונח תיק
התפילין על אותו כיסא .הוא פנה בריצה חזרה לעבר המטוס...
אך מאוחר מדי .מנועי הסילון הרעישו ובתאוצה קלה החלה
ציפור הברזל בשעטה לקראת מעופה .הבעת אכזבה ניכרה
על פניו .העיסקה בסכנה .טיסת  175של יונייטד מעולם לא
הגיעה ליעדה המקורי .מחבלי “אל-קעידה” השתלטו על צוות
המטוס באמצע הטיסה ,וניווטו אותו לעבר בנייני התאומים,
ניו-יורק .אסון ה 11 -בספטמבר  2001למניינם .על פי התוכניות
המדוקדקות והגאוניות של חניכי בן-לאדן ,היו אמורים שני
המטוסים להתנגש בטווינס בעת ובעונה אחת .באותה שניה
ממש  -כך תוכנן  -יפגעו מטוסי הנוסעים במגדלי הענק ,ויגרמו
להדף אדיר של רעש ,רוח וחום לוהט ולדליקה עצומה במימדים
דמיוניים ,מה שאמור היה להפוך את הפיגוע לקטלני פי כמה
וכמה .מומחים אומרים שבמצב כזה היו אפס ניצולים 18 .דקות
נמשך הויכוח בין דיוויד מילר העקשן ,לבין צוות המטוס .ח”י
דקות בדיוק .באותן  18דקות ,מן הבהלה עקב פגיעת המטוס
הראשון ,הספיקו להימלט מן הבנין השני ,שעדיין ניצב על תילו
 10,000בני אדם .דקות של חיים אלו נמשכו כמו נצח ,כאשר
אף אחד עדיין לא העלה בדעתו שמטוס שני עומד להתרסק.
הפאניקה עשתה את שלה .רבבת בני אדם שנמלטו משם ניצלו
מן התופת האימתנית .הנה לפניכם סיפור השגחה .יהודי צעיר
שמוסר נפשו על מצוות תפילין ,גם אם על פניו הוא הולך
להפסיד כסף גדול .העיקר לעשות רצון השם ,לפני רצון הכיס.
רבבה של אנשים בתוכם גם אלפי יהודים ,קיבלו את חייהם
במתנה בזכות התפילין של דיוויד מילר ,וליתר דיוק ,בזכות
מסירות נפשו לא לאבד מצווה יקרה זו.
“יצר הרע  -יש לראותו כרוצח ,העומד מולך ובידו גרזן ,והוא
מוכן תמיד להתיז את ראשך מעליך .ואם קשה לך לציירו כך,
סימן הוא ,שכבר התיז את ראשך”.
(רבי שמחה בונם מפשיסחה)
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8192
למימוש אחד
/4129545/41329

 1ליטר טרה/תנובה

ש”ח

מוגבל

בס"ד

קוד פריט/42015 :
42008/4131081/474
021
אריכים:
בת6002
קופון:
קוד
מימוש
מוגבלב’ ג’
למימוש אחד
פריט:ימים א’
/42015
3-5.7.1
קוד
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
קוד
תנובה
קופון6002 :
ליטר
 /42015ג’
טרה/א’ ב’
ימים
3-5.7.16
1קוד
פריט:
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש בתאריכים:
טרה/תנובה
 1ליטר
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

לחם אחיד

Ê

קוד קופון6002 :
מוגבל למימוש אחד

11
1

קוד פריט705 :
בת6001
קוד קופון:
אריכים:
מימוש
קוד
 705א’ ב’ ג’
פריט:ימים
3-5.7.1
בתאריכים:
6קוד
מימוש
קופון6001 :
א’ ב’ ג’
אחיד
ימים
קוד
3-5.7.16
פריט:
705
לחם
מימוש/דגנית
בתאריכים:
ברמן
אחיד
לחם
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

קופון6003 :
קוד פריט/474502 :
קוד
/10945450/1023

למימוש אחד

תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

למימוש אחד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6001 :
מוגבל למימוש אחד

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קוד קופון6006 :

למימוש אחד

Ê

/474502

בס"ד

קוד פריט:
כמה קרוב ,ככה זול
/10945450/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954
אחד
למימוש
מוגבל
5/4132903
אריכים:

1
1
רוצה 1
הרבים
את
1
לזכות 1
1
1
1
בתרומה של  ₪ 152אתה יכול לזכות
מוגבל למימוש אחד

מוגבל6004
קוד קופון:
למימוש אחד

קוד פריט705 :
קוד קופון:
מימוש6004אריכים:
705
בתימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט:
6-8.7.1
מימוש6
בתאריכים:
קוד
קופון6004 :
אחידו’
ימים ד’ ה’
6-8.7.16
קוד פריט:
705
לחם
/דגנית
מימוש
בתאריכים:
לחםברמן
אחיד
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח

ש”ח

ברמן/דגנית
לחם אחיד
ברמן/דגנית

ש”ח

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
מוגבל

למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

6007
קוד קופון:
מוגבל
למימוש אחד
קוד פריט705 :
קוד קופון6007 :
מימוש בתאריכים:
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט705 :
מימוש.166007
בתאריכים:
קוד קופון:
אחיד
ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16לחם
קוד פריט705 :
ברמן/דגנית
מימוש
בתאריכים:
אחיד
10-12.7.16
לחםימים א’
ברמן/דגנית ב’ ג’
ש”ח

לחם אחיד

ברמן/דגנית

1

1

ש”ח

6005
קוד קופון:
למימוש אחד
מוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
6005אריכים:
מימוש בת
קוד קופון:
למימושה’ ו’
מוגבל
ימים ד’
אחד
/42015
6-8.7.1
קוד פריט:
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
טרה/תנובה
קופון:
6005
6-8.7.16ליטר
קוד 1
ד’ ה’ ו’
ימים
קוד
פריט:
/42015
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש
בתאריכים:
ליטר טרה/תנובה
1
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קופון6010 :
מוגבל למימושודאחד

Ê

/10945450/102397532

ש”ח

בס"ד

ש”ח

מוגבל למימוש
4123284/4129545/4132903אחד

בתאריכים:
קוד
מימוש
קופון6006 :
ד’ ה’ ו’
 6-8.7.16ימים
קוד פריט:
/474502

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
4123284/4129545/413
 250גר’ טרה/תנובה

גבינה

כמהש”ח

מימוש בתאריכים:
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

ש”ח

קרוב ,ככה זול

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

מוגבל

מוגבל
בס"ד

למימוש אחד

6008
אחד
קופון:למימוש
קודמוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
 6008בתאריכים:
קוד קופון:מימוש
ימים א’ ב’ ג’
מוגבל
למימוש
10-12.7אחד
/42015
קוד פריט:
.16
42008/4131081/474021
שקית חלב
בתאריכים:טרה/תנובה
קוד קופון:
מימוש6008
110-12.7.16
ליטרא’ ב’ ג’
/42015ימים
קוד פריט:
021
ש”ח שקית חלב
42008/4131081/474
בתאריכים:
טרה/תנובה
ש”ח
מימוש 1ליטר
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

1

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
למימוש אחד

מימוש בת
6006
קוד קופון:
ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.1
/474502
פריט:
קוד 6

/47621/47942/48192
גבינה
טרה/תנובה
 250גר’

בס"ד

1

1
בס"ד

ש”ח

ש”ח

Ê

1

למימוש אחד

קופון6009 :
קוד פריט/474502 :
/109454
קרוב ,ככה זול
כמה
קוד 50/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954אחד
5/41329למימוש
 03מוגבל
אריכים:

 6009בת
קוד קופון:מימוש
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט.16:
/474502
Ê

/10945450/102397532

בינה
/47621/47942/48192
ג
טרה/תנובה
מוגבל
4123284/4129545/4132903
למימוש אחד
 250גר’

בתאריכים:
ש”ח
קוד קופון:
מימוש6009
/474502ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16
קוד פריט:
/10945450/102397532
/47621/47942/48192

גבינה

2903
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
מימוש 250גר’
בתאריכים:

 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

גבינה

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

1

בס"ד

למימוש אחד

קוד קופון6011 :
למימוש אחד
/42015
מוגבל פריט:
קוד
42008/4131081/474
021
מימוש בתאריכים:
פון6011 :

Ê

Ê

1

כמה
ש”ח

ש”ח

למימוש אחד

קופון6012 :
קוד פריט/474502 :
/109454
זול
קרוב ,ככה
קודכמה
50/1023

/47621/47942/497532
4123284/412954
8192
למימוש אחד
5/41329
מוגבל
03
אריכים:

מימוש בת
קוד קופון6012 :
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט.16 :
/474502
/10945450/102397532

קרוב ,ככה זול

כמה קרוב ,ככה זול
מוגבל

מוגבל

1

ש”ח

1

בהפצת העלון?

אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

בעלי היה מעורב בתאונה ,בטעות הוא פגע
בהולכת רגל ,ומה זה לא מתאים לו ,הוא אדם
מאד זהיר .בחסדי שמים לא קרה לה כלום.
הזמינו משטרה ,תבעו אותו וקראו לו לשימוע.
מיד עשיתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ובחסדי
שמים ,החזירו לו את הרשיון ואמרו לו להבא
לשים לב ולהזהר ...ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

עשיתי ב“חסדי ינון“ ”פדיון נפש“ מספר פעמים ותודה
לאל ראיתי ישועות .אחת מהן היתה לפני כשנה בערך.
רציתי למכור דירה באילת ולקנות דירה אחרת בדרום
תל אביב .הדירה בת“א היתה יקרה בהרבה ומאד
רציתי אותה .הבנתי שאין לי סכוי כי הרבה רצו אותה
והיו מוכנים לשלם יותר ממני .אני החלטתי לעשות
”פדיון נפש“ והשם יעזור .בקר אחד אני מקבלת
טלפון מבעלי הדירה ואומרים לי שהם מעונינים שאני
אקנה את הדירה .ואכן קניתי אותה במחיר שאני
הצעתי שהוא נמוך בהרבה מהמחיר שהציעו אחרים.
ולגבי הדירה באילת קבלתי עליה הרבה מעבר למה
שהציעו לי קודם לכן .אני לא האמנתי .תודה לבורא
עולם ,אין עוד מלבדו! ותודה גם לכם ,השליחים...

גל פטורין איים על מקום עבודתי מזה שנים
רבות ,וללא כל סיבה מוצדקת מצאתי את
עצמי נשטף החוצה אל מעגל המפוטרים.
החופש הכפוי היה נחמד בימים הראשונים,
אחרי זה חרדת הפרנסה כרסמה לה אט אט
בבטחון בה‘ שהיה לי ,שהכל לטובה .ילדים
רכים שצריך להאכיל ,ההוצאות השוטפות
שלא נעצרות בהתאם .נגשתי לראיונות
עבודה חדשים וכלום ,שום דבר לא יצא
מזה ,וכשכבר הגעתי למקום שרציתי
ידעתי שאני זקוק לנס ,כי פשוט לא היה
לי הנסיון הדרוש...מהכרותי האישית עם
הארגון ”חסדי ינון“ ידעתי שמכאן תבוא
לי הישועה...בבקרו של היום שנקבע הראיון
עשו לי את ה“פדיון נפש“ .הלכתי רגוע.
ידעתי בוודאות שמאות מליצי יושר עומדים
מאחורי בזכות תרומתי הצנועה .מי שדואג
לילדים ”שלו“ השם דואג לו .היום אני
בעבודה חדשה ועם תנאים משופרים ב“ה.
בעילום שם

בעילום שם

אחי עשה ניתוח להוצאת אבצס .התערבות כירורגית פשוטה .הלכתי לבקר אותו ,חשבתי
שהוא בחדר התאוששות ,פתאום אומרים לי שהוא בטיפול נמרץ .הייתי בהלם ,מה הוא עושה
בטיפול נמרץ? בטיפול נמרץ ,רופא חמור סבר הסביר שזה לא מה שהם חשבו ,ועצרו את
הניתוח ,עכשיו הוא יצטרך לעשות סדרה של ניתוחים .ממחר מתחילים את הסדרה .הייתי
בהלם טוטאלי .לא ידעתי בכלל איך להגיב .בקשתי מאחותי שתתקשר דחוף ל”חסדי ינון”
ושתזמין לו “פדיון נפש” דחוף למחר .אני לא הייתי מסוגלת לדבר בכלל .בשמונה בבקר היו
צריכים לנתח .בשמונה בבקר הניתוח נדחה לאחת עשרה ,אמרתי בלב ,כל עקבה לטובה,
הדברים התחילו לזוז .באחת עשרה בדקו אותו לפני הניתוח כביכול ,וגילו שפיתח מנגנון
כלשהו של הבראה ,שלא היה קודם .גם הרופא לא ראה כזה דבר בחייו .תוך כמה שעות התחיל
להבריא .הניתוח בוטל והוא שוחרר הביתה .ראינו את הנס ממש בעיניים .הקדוש ברוך הוא
הכל יכול .אין עוד מלבדו!
בעילום שם

המשך מטעמים לשולחן
כמובן ,כשכולנו נרצה מאד להכנס ,אך הכניסה
לשם לא תהיה קלה כלל וכלל .אך על כל פנים,
יהודים פשוטים כמונו יוכלו להכנס כדי להגיש
כוס תה לרמב“ם ולשרת אותו ,וגם לשם כך
נזדקק לזכויות...או אז יקראו על מי שיזכה לכך
את הפסוק מיחזקאל” :והכהנים הלויים בני צדוק,
אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל
מעלי ,המה יקרבו אלי לשרתני“ .מי שיעשה
היום מה שביכולתו לעשות ,הוא יזכה להתרפק
על האבות הקדושים שיקומו .לכן הזמן המתאים
ביותר להתעשת ,לקום ולעשות מעשה ,הוא דוקא
ומתוק האור
בימינו אנו ,ובמיוחד בדור כשלנו...

לחג

לחם • חלב • גבינה

בשקל אחד בלבד!
איך תורמים?
מתקשרים לחסדי ינון
תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!
כמה קרוב ,ככה זול

בס"ד

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1

Ê
בס"ד

כמה קרוב ,ככה זול
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6001 :
קודקופון705 :
קוד
פריט6001:
בתאריכים:
מימוש
קוד
 705א’ ב’ ג’
פריט:ימים
3-5.7.16
קוד
בתאריכים:
מימושקופון6001 :
קוד
3-5.7.16
אחיד
ימים
פריט:
א’ ב’ ג’
לחם
705
מימוש בת
ברמן/דגנית
אריכים:
לחם
אחיד
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ברמן/דגנית
/דגנית

11
1

שקית חלב

ש”ח

1
1
1
1
1
לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992
1
בתאריכים:
מימוש
קוד
קופון6003 :
/474502ב’ ג’
פריט:ימים א’
3-5.7.16
קוד
Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
מוגבל
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
למימוש

גבינה

קוד גר’
250
בתאריכים:
מימושקופון6003 :
קוד
3-5.7.16
פריט:
ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

/474502
97532
/10945450/1023
192
/47621/47942/48
03
/4129545/41329
250
4123284
טרה/תנובה
מימוש
גר’ בת

גבינה

ש”ח

בס"ד

אריכים:
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

גבינה

ש”ח

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

11
1

אחד

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

כמה קרוב ,ככה זול

מוגבל למימוש אחד

ש”ח

ברמן/דגנית
לחם אחיד
ברמן/דגנית

ש”ח

ש”ח

92

בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש6006
ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.16
קוד פריט:
/474502

1

Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
4123284/4129545/413
מוגבל למימוש
טרה/תנובה
אחד

גבינה

קודמימוש 250גר’
בתאריכים:
קופון6006 :
קוד פריט:
 6-8.7.16ימים
ד’ ה’ ו’
/474502
97532

מוגבל למימוש אחד

לחם אחיד
ברמן
/דגנית

1

ש”ח

ש”ח

קופון6010 :
מוגבל למימוש
קודאחד
קוד קופון :קוד פריט705 :
6010
מימוש בתאריכים:
קוד קופון:קוד פריט 13-15.7.16705 :ימים ד’ ה’ ו’
מימוש
 6010בתאריכים:
קוד פריט705 :
לחםה’ ו’אחיד
 13-15.7.16ימים ד’
אריכים:
אחידברמן/דגנית
מימוש בתלחם
.16
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

לחם ברמן/דגנית
ברמן אחיד
/דגנית

ש”ח

גבינה

ש”ח

ש”ח

ש”ח

גבינה

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

1
1

כמה קרוב ,ככה זול

אריכים:
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

בס"ד

ש”חככה זול
כמה קרוב,

מוגבל למימוש אחד

Ê

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
 2903מוגבל למימוש אחד

גבינה

ש”ח

ש”ח

מימוש 2506009גר’
ש”ח
קוד קופון:
בתאריכים:
קוד פריט:
10-12.7.16
/474502ימים א’ ב’ ג’
97532
/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903

גבינה

4123284/412954
 250גר’
טרה/תנובה
מימוש בתאריכים:

.16
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

Ê

1

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קרוב ,ככה זול
כמהש”ח
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

1

/47621/47942/48192
4123284/4129545
/4132903
מוגבל למימוש אחד

 6009בתאריכים:
קוד קופון:מימוש
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט/474502 :

ש”ח

1

קוד קופון6009 :

קוד פריט/474502 :

/10945450/10239
כמה
קרוב ,ככה זול
7532

בס"ד

קוד קופון6011 :
מוגבל למימוש אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:
קוד
קופון6011 :
קודמוגבל
פריט:למימוש
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’
אחד
/42015
021
42008/4131081/474חלב
שקית
קוד קופון:מימוש
 6011בתאריכים:
ליטר טרה/תנובה
1 13-15.7.16
קוד פריט:
ימים ד’ ה’ ו’
ש”ח/42015
1/474021
בתשקית
 413108חלב
42008/
אריכים:
מימוש 1
ליטר
.16
טרה/תנובה
ש”ח
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

1 1

ש”ח

1

תשובה :הרוצה לבטל את מנהגו הטוב ,מפני
חולשת גופו ,צריך לעשות התרה ,ויפתח בחרטה
על שלא אמר בפירוש שהוא נוהג כן “בלי נדר”.
ויתירו לו .אבל אם אינו רוצה לבטל מנהגו לגמרי,
אלא שאירע לו מקרה של חולי ,שלא יוכל להתענות,
וחושב לחזור אחר כך למנהגו הטוב ,אינו צריך
לעשות התרה ,כיון שאינו מבטל מנהגו לגמרי .וכן כל
כיוצא בזה .ויש שמקילים בכל ענין אפילו כשרוצה
לבטל מנהגו ,מפני שסומכים על ההתרה שעושים
בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים .ויש להם על
מה שיסמוכו( .הליכות עולם ח”ח עמ’ נט).

1

דרושים
מפיצים לעלון

מוגבל למימוש אחד

1

בס"ד

/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903
גר’/412954
4123284
250
טרה/תנובה
מימוש בת

בס"ד

שבוע 2
שבשבוע 2
וע 2
מוגבל למימוש אחד

ש”ח

6008
קודמוגבל
קופון:למימוש
אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
 6008בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש
מוגבל
ימים א’ ב’ ג’
למימוש
10-12.7.16אחד
קוד פריט:
/42015
021
42008/4131081/474
מימוש שקית חלב
קוד קופון:
בתאריכים:
טרה/תנובה
16008
10-12.7.16
/42015ימים
קוד פריט:
ש”ח
ליטרא’ ב’ ג’
1/474021
שקית
413108
חלב
42008/
מימוש בת
אריכים:
1 .16
ליטר
טרה/תנובה
ש”ח
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’

מוגבל
6007
קוד קופון:
למימוש אחד
קוד קופון:קוד פריט705 :
 6007בתאריכים:
מימוש
קוד פריט705 :
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’
קוד קופון:
בתאריכים:
מימוש6007
אחיד
קוד פריט705 :
10-12.7.16לחם
ימים א’ ב’ ג’
מימוש בת
ברמן/דגנית
לחםאריכים:
אחיד
 10-12.7.16ימים
א’ ב’ ג’
ברמן/דגנית

שאלה :הנוהג להתענות בערב ראש השנה ומפאת
חולשתו אינו רוצה להתענות ,אם צריך התרת
נדרים?.

Ê

4123284/4129545
/4132903מוגבל למימוש
אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

תשובה :כידוע שמנהג יפה הוא להתענות בערב
ראש השנה ,וכמ”ש בשו”ע (סי’ תקפא ס”ב) ואם יש
עשרה מתענים כתב באור לציון (ח”ד פ”ב אות א’ ד”ה
ואם) שבמקום שנהגו לומר ענינו בחזרת הש”צ בין
גואל לרופא ,ולהוציא ס”ת לקריאת פרשת ויחל
יכולים להמשיך במנהגם ,ובמקום שלא נהגו לא
ינהגו כן ,ומנהג ירושלים ת”ו לומר ענינו בין גואל
לרופא ולהוציא ס”ת לקריאת ויחל .ע”ש .ודעת
הראש”ל זצ”ל בחזו”ע (ארבע תעניות עמ’ צט) שבכל
תענית שנוהגים להתענות כגון בשובבי”ם או בשבעה
באדר ,וכן בערבי ראשי חדשים ,או בעשי”ת ,בכל
הימים האלה ,אם יש עשרה מתענים בבית הכנסת,
מוציאים ס”ת וקוראים בפרשת ויחל ,והשליח ציבור
אומר עננו ברכה בפני עצמה בין גואל לרופא ,ואם
יש שם כהנים מתענים עולים לדוכן ונושאים כפיהם
בברכת כהנים .ע”ש.

קוד פריט/474502 :

1
1

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

שאלה :כשיש עשרה מתענים בערב ראש השנה
האם יאמרו ענינו?

/10945450/102397532
כמה קרוב ,ככה זול
/47621/47942/481

שבוע  2הק ונה את עולמו ב שעה
שבוע 2
א
שבוע 2
ח
ש
ת
1
1
י 11
1
1
ש”ח

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

קוד קופון6006 :

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

ש”ח

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

מוגבל למימוש אחד

6005
קוד קופון:
מוגבל
למימוש אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש
6005
מוגבל
למימושה’ ו’
ימים ד’
קוד פריט:
6-8.7.16
אחד
/42015
021
42008/4131081/474
מימוששקית חלב
קוד
בתאריכים:
קופון:
6005
טרה/תנובה
6-8.7.16ליטר
קוד 1
ימים
ד’ ה’ ו’
פריט:
/42015
1/474021
שקית413108
חלב42008/
מימוש
בתאריכים:
1
ליטר
טרה/תנובה
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב ,ככה זול

4123284/4129545
מוגבל
/4132903
למימוש אחד

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1
6004
קופון:פריט705 :
קוד קוד
מימוש6004
בתאריכים:
קוד פריט:
705ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.16
קוד
מימוש
בתאריכים:
קופון6004 :
6-8.7.16
קוד פריט:
ימים ד’ ה’
אחידו’
לחם
705
מימוש
ברמן/דגנית
אריכים:
לחםבתאחיד
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

קוד פריט/474502 :
/10945450/102397532
/47621/47942/48192

קוד קופון6002 :
קוד פריט:
42008/4131081/474021
בתאריכים:
קוד
מימוש
קופון6002 :
מוגבל
ב’ ג’
פריט:ימים א’
קוד
3-5.7.16
/42015
למימוש אחד
021
42008/4131081/474
שקית חלב
מימוש
קוד
בתאריכים:
טרה/תנובה
קופון6002 :
ליטר
3-5.7.16
1קוד
ימים א’ ב’
 /42015ג’
פריט:
21
שקית
1/4740חלב
42008/413108
1
מימוש בתאריכים:
ליטר
טרה/תנובה
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

קוד קופון:
מוגבל למימוש אחד

Ê

מוגבל
/42015למימוש אחד

ש”ח

לחם אחיד
ברמן

קוד קופון6003 :

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם ,חלב ,גבינה

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

Ê

Ê

קוד קופון6012 :

קוד פריט/474502 :
/10945450/10239
7532כמה קרוב ,ככה
זול
/47621/47942/48192
4123284/4129545
מוגבל
/4132903
למימוש אחד

מימוש בתאריכים:
קוד קופון6012 :
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט/474502 :

1

/10945450/102397532
גבינה
/47621/47942/48192
2903מוגבל

 250גר’ טרה/תנובה

4123284/4129545/413
למימוש אחד

קוד ש”ח
קופון:מימוש
6012בתאריכים:
קוד
97532פריט/474502 :
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’

/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903

גבינה

4123284/412954
מימוש בת 250גר’
טרה/תנובה
אריכים:

.16
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

1

ש”ח

1

1

ש”ח

בכל אזור הדרום

ש”ח

פדיון נפש מיוחד
בראש השנה

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

לפרטים:

03-6182992
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

