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הפטרה: “ותאמר ציון”

בפסוק זה מתעוררות כמה תמיהות: א. ”כל המצוה“ וכי רק מצוה אחת ישנה 
בתורה? ב. ”אשר אנכי מצוך“ בלשון יחיד, וכי רק יהודי אחד נצטוה על קיום 
המצוות? ג. ”היום תשמרון לעשות“ רק היום ולא מחר?! בספר ”מטה יהודה“ 
באר זאת באופן נפלא על פי המשל הבא: היה פעם יהודי חיט עם הארץ. יום 
אחד הוא בא לרב והתלונן לפניו:“מה אעשה שאני עם הארץ גדול? איך אקיים 
זמן  לי  ואין  הפרנסה,  בטרדת  אני  עסוק  ימי  כל  קשיים.  לי  יש  המצוות?  את 
ללמוד תורה, מה גם שכבר אינני צעיר. מה הרב מיעץ לי?“ אמר לו הרב:“ יש 
בעולם רק יהודי אחד, וזה אתה, יש בעולם רק יום אחד, וזה היום, יש בעולם 
רק מצוה אחת, וזו המצוה שעליך לקים“. שמח החיט ואמר: ”כבוד הרב, עזרת 
לי מאד“. אמר לו הרב: ”עדין לא הבנת את כונתי...“ ”מה פתאום“ מחה החיט, 
”וכי חושב הרב שבגלל היותי חיט פשוט לא הבנתי ? הבנתי מצוין-מצוה אחת, 
יהודי אחד, יום אחד. אין שום בעיה“...למחרת עמד בחנותו. הגיע יהודי ובקש 
בטעות  הוציא  הלה  עולה? עשרים שקלים.  כמה  לו.  נתן  בד.  שלושה מטרים 
שטר של חמישים שקל, ונתן לחיט. החיט על שהבחין בטעות, נטל את השטר 
לך  ”נתתי  לחיט:  ואמר  לחנות  היהודי  חזר  שעה  חצי  אחרי  בכיסו.  והטמינו 
השב  כן  ”אם  החיט.  אשר  ”נכון“,  עשרים“  במקום  שקלים  חמישים  בטעות 
והוא  הרב,  אצל  אתמול  היתי  תראה,   ” ”מדוע?“  ולא!“  כספי“.“לא  את  לי 
עכו“ם  וטעות  גוי,  כלומר שאתה  אני,  וזה  בעולם,  אחד  יהודי  רק  שיש  אמר 
מותרת“...מובן מאליו שהתפתחה שם מלחמת העולם השלישית... סים לעבוד, 
הלך הביתה. אשתו מגישה לו את ארוחתו. נגש ונטל ידים, ברך ’על נטילת ידים‘ 
ואז נגס מפרוסת הלחם ללא ברכת המוציא!‘ ”שכחת לברך“ העירה לו אשתו. 
”לא שכחתי!“ ”מדוע לא ברכת? ”אינני מברך יותר. מחר גם לא אטול ידים 
לפני הסעודה“. ”מה קרה??!!“ ”פשוט מאד. הרב אמר לי שיש רק מצוה אחת, 
ורק היום. נטלתי ידים ובזה קימתי את המצוה האחת, וגם אותה אינני מקים 
יצא  בזעקות:“בעלי  פתחה  ידי“...האשה  את  אטול  לא  שוב  מחר  היום,  אלא 
מדעתו! והלה טוען:“מה פתאום, כך הורה לי הרב בפרוש! נהיתה שם מהומה...
רצה האישה אל הרב ואמרה :“ בעלי השתגע, והוא תולה את שגעונו בכבוד 
אלי  שיבוא  לו  אמרי  שיקרה,  מה  שזה  ידעתי  אכן,   ” ואמר:  הרב  חיך  הרב!“ 
שוב“! סוף דבר, הגיע החיט אל הרב, וכשראה את מבטו הנוזף אמר בפליאה:“ 
לי כך?!“ ”אכן“ אמר הרב, ”אמרתי  זה שאמר  וכי לא אתה הוא  כבוד הרב, 
באים  לפעמים  ובכן,  דעתי.  לסוף  ירדת  לא  אז,  הוספתי  שכבר  כפי  אך  זאת, 
ליהודי ואומרים לו: ’הבה נלמד‘ והוא אומר : ’מחר‘. על כך אמרתי כי אין מחר, 
יש רק יום אחד בעולם, וזה היום. אל תדחה למחר קיום מצוה שבאפשרותך 
לקים היום.“. ”זאת ועוד, לפעמים באים ליהודי ומבקשים ממנו שיסיע לרעהו 
הנזקק, והלה טוען: ’ מכל עם ישראל מצאת רק אותי?!“ על כך באה התשובה: 
אין עוד יהודי בעולם, רק אתה קים והמצוה מוטלת עליך!“. ”כמו כן, לפעמים 
אומרים ליהודי לקים מצוה מסוימת, והוא אומר: ’מדוע דוקא מצוה זו, הלא 
ואותה עליך  ישנה רק מצוה אחת,  לו‘ לא,  ישנן עוד הרבה מצוות‘...אומרים 
לעשות עתה“. ”זו היתה כונתי“ סים הרב, ובזה תם הספור. לפי זה יובן היטב 
לשון הכתוב, הקב“ה פונה לכל יהודי ואומר לו: ”כל המצוה“ - ישנה רק מצוה 
אחת, ואותה עליך לעשות. ”אשר אנכי מצוך“ - אותך בלבד, כביכול אין מלבדך 
ולנצלו  ועליך להזדרז  יום אחד בעולם,  יש רק   - יהודים בעולם. ”היום“  עוד 
לקיום התורה והמצוות. באחת השנים, ב‘בין הזמנים‘ של חודש אב ארע אסון 
כמה  הרכבת.   פסי  על  דרכים מחרידה  בתאונת  נהרגה  נורא. משפחה שלמה 
ימים אחרי כן הזמנתי לדבר דברי התעוררות. לפני הדרשה נכנסתי לרבי נסים 
קרליץ שליט“א ונפשי בשאלתי: ”קרה כזה אסון, על מה צריכים לדבר?“ הוא 
חשב מעט, ואז אמר:“יותר מדי בקלות הננו מבטלים תורה. מגיע ’בין הזמנים‘ 
ובבת אחת כל הישיבות יוצאות לפגרה, נוצר נצב שחסרה תורה בעם ישראל! 
בלימודה,  רפיון  וכשנוצר  ישראל,  עם  את  שמחזיקה  זו  הקדושה-היא  התורה 
קורים אסונות. כך מדי שנה בשנה, ’בין הזמנים‘ נשארו ימים ספורים עד ראש 
חודש אלול, אך עלינו לזכר כי הצווי נאמר על ”היום“ כביכול זה היום היחיד, 

לא להמתין עד ’אלול‘. 
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חונן  בברכת  הבדלה  אומרים 
הבדיל,  ולא  שכח  ואם  הדעת. 
מפני  חוזר,  ואינו  תפלתו,  משלים 
שאחר כך צריך להבדיל על הכוס. 
ואם רצה להחמיר על עצמו אחר 
ולהתפלל  לחזור  תפלתו,  שסיים 
שיחזור  קודם  )ויאמר  רשאי. 
תפלת  מתפלל  הריני  להתפלל, 
נדבה(. אבל בתוך תפלתו אפילו בין 
ברכת חונן הדעת לברכת השיבנו, 
אינו רשאי לאומרה משום הפסק. 
שהבדיל,  קודם  ואכל  שכח  ואם 
צריך  בתפלתו(,  הבדיל  לא  )והוא 
לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפלה. 
ואף  הכוס.  על  יבדיל  כך  ואחר 
טעם  שאם  רווחת  שהלכה  פי  על 
להבדיל  שרשאי  פירוש  מבדיל, 
על הכוס אחר שאכל, מכל מקום 
לחזור  צריך  באיסור  שאכל  כיון 
ולהתפלל ולהבדיל בתפלה. והנכון 
יאמר  להתפלל,  שיחזור  שלפני 
תהיה  להתפלל  חייב  איני  שאם 
תפלה זו לנדבה.                                                                               
חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות שבת
דיני הבדלה בתפילה:



סיפור השבוע
 “קובי שלום, שמי יגאל שמואלי, ואני מרגיש צורך עז לספר לך, 
כיצד הקב”ה מגלגל מצבים בעולם בהשגחה מדוקדקת, ועד כמה 
אינך מתאר לעצמך מה השפעתה הטמירה של המילה הכתובה, 
בעיקר כשהיא כתובה מתוך כוונות טהורות ויראת שמים צרופה.
... ובכן הנני מתגורר מזה 10 שנים עם משפחתי הטובה, בשכונת 
מגורים יוקרתית בראשון לציון. לשכונה אין צביון דתי, ומספר 
הדתיים בה מצומצם למדי, אם כי בשבתות שלושת בתי הכנסת 
מלאים בציבור שרובו מסורתי. לפני כשלוש שנים באו להתגורר 
בבנין הסמוך זוג דתי ולהם שבעה ילדים, מקסימים ומטופחים. 
משה ואירית מגד שכנינו החדשים הם זוג משמים לדוגמא ולמופת. 
ואופן התנהלותם משפיע  פנים,  חייכניים, מאירי  הם סבלניים, 
לטובה כמובן גם על ילדיהם, שהם ממש פרחים המדיפים ניחוח 
של יראת שמים ואהבת הזולת. אשתי ואני התיידדנו עמם. מצאתי 
את עצמי קובע עתים לתורה עם משה שהיה חרוץ ובקיא בהרבה 
מחברתה  חכמות  ועצות  קשבת  אוזן  מצאה  ואשתי  מסכתות, 
אגב,  משה,  מיוחד.  בחינוך  לפרנסתה  שעסקה  אירית,  החדשה 
הינו בעל חנות משגשגת לצעצועים ומשחקים באזור התעשייה. 
בקיצור, מדובר בזוג אמיד, משכיל, לבבי, שמי שהכיר אותם זכה 
להתברך בֵרִעים אהובים, שנוכחותם תמיד השרתה חן וחסד הוד 
נולד בנם השביעי של הזוג מגד. מר לוי,  ואצילות. שנה אח”כ 
אל תשאל איך למה ומדוע, אבל השטן כידוע הוא יצר הרע, הוא 
נחש הקדמוני, ויש לו הרבה מסיכות ותחפושות ושיטות לקלקל 
מה  וזה  מושלם...  הוא  אם  בעיקר  יהודי  בית  ולרסק  ולמוטט 
שקרה. לפני שנה נודע לי על מערכת יחסים עכורה שהתפתחה 
על  כמובן  השפיעה  הזו  העכירות  אירית.  לרעייתו  משה  בין 
ילדיהם הקטנים, שפניהם הפכו עצובות ונכאות רוח. האור שבקע 
מעיניהם הפך נוגה משהו, כבוי. הסכסוך שהתרחש בין ארבעת 
ואנוכי, שהם  הכתלים ערער את שלוות נפשם. הבחנו, רעייתי 
כבר לא לבושים טיפ-טופ, הגיהוץ לא היה גיהוץ, ובין לבין הם 
כבר היו מאחרים לבתיה”ס ובקיצור הבית האצילי הזה עמד בפני 
קריסה נוראה. משה גם עזב את הבית לעתים מזומנות, אירית 
נחלשה מן העומס....אתה מבין מר לוי, מה שנראה לנגד עינינו 
כדבר מושלם הלך והתערער... הלך והתפוגג. אירית במר בוכה 
זמן ללמוד  ידידי הטוב, לא מצא  ואילו משה  על כתפי רעייתי, 
לו  היה קשה  למה.  הבנתי  ואני  ממני,  להתחמק  והשתדל  עמי, 
במצבו החדש, והוא מנע עצמו מהסברים...”עד שערב אחד לפני 
כחודש אשתי חזרה הביתה עם דמעות. “זהו” כך אמרה “משה 
הנושא  ברבנות.  פעמיים  נפגשו  הם  להתגרש.  החליטו  ואירית 
תאמין  ואני,  רעייתי,  סיפרה  כך  הרכוש”.  חלוקת  הוא  היחידי 
או לא, חשתי שעולמי חרב עלי. כל כך אהבתי את שניהם, כל 
כך הכרתי להם טובה, בעיקר למשה, אבל איזו חומה של ברזל 
חצצה בין הרצון העז להשכין שלום בית, לבין איזו מן השלמה 
נמנע. חשבתי לעצמי שאני בעצם  או הכנעה, שזה אסון בלתי 
כלומניק, ואין לי מושג בהשכנת שלום בית ובטוח שעם ההשכלה 
והנסיון חיים שלי, לא אמצא שום נתיב לסלול מסילות בלבבם 

של הזוג מגד... מי אני ומה חיי? “ובכן מר לוי, בסופשבוע שעבר 
קראתי בעיון את סיפורך על ה”שנורר המיליונר”. על אותו איש 
עשיר שבמרומי ההצלחה שלו, החליט השטן לזנב בו, דרך רדיפת 
בו. ההצלחה המדהימה  ודרך מחלה ממארת שקיננה  העתונות 
שלו, עמדה להתרסק אל קרקע המציאות. אבל האדמו”ר שלו 
הציל את חייו. הוא נתן לו עצה טובה ושלח אותו להיות שנורר - 
“בבא צדקה” - במדינה זרה, שם הוא ספג בזיונות והשפלות, והכל 
כדי להכניע את הגאווה הארורה. וכשהוא הכניע את הגאווה שלו, 
העתונות עזבה אותו, וגם המחלה נעלמה כלא היתה. הסיפור הזה 
ריגש אותי מאד, ולפתע גיליתי מה מפריע לי לעשות צעד נסיוני 
הזוג מגד. קראתי את סיפורך פעמיים  בין  בית  להשכנת שלום 
ושלוש, ואז הרגשתי תעצומות נפש עילאיות. אמרתי לעצמי, יגאל 
צא מהאגואיסטיות שלך, נער את הגאווה המטופשת שנדבקה בך, 
ולך תשכין שלום בית. אם מיליונר עשיר היה מוכן להשפיל את 
עצמו עד עפר, אז מי אתה בכלל? יצאתי ברגל לכוון חנותו של 
משה מגד. השעה היתה אחת ושלושים בצהריים. הוא עמד לסגור 
את החנות. ביקשתי להכנס ולבחור צעצועים לילדי, משה דווקא 
היה סימפטי אלי אם כי חשתי שעננה אפורה וכבדה מעיקה עליו. 
בחרתי כמה צעצועים וניצבתי ליד הקופה. נשמתי עמוק ואמרתי 
לו “משה, משה, אני הרוס, אני שבור”. הרגשתי שדמעות חונקות 
את גרוני. “משה, אתה ידיד שלי, אתה כל כך תרמת לאישיות 
שלי, לחיים שלי, ללימוד התורה שלי, אתה ואירית הייתם בעבורי 
כמו זוג משמים, משפחה למופת. כל כבודכם בני מלכים. עכשיו 
אני שומע שאתם עומדים לפני גירושין... שתסלח לי משה אבל 
אתם מייתמים שבעה ילדים נהדרים. אתם מאלמנים את עצמכם. 
ואתם כל אחד בפני עצמו כל כך טובים, והגונים ומאירי פנים. 
אני מתחנן לפניך משה ידידי, אל תהרוס את הבית שלך... אם 
אני קצת יקר לך, עשה עמי חסד, עשה עמי ועם הקב”ה חסד, 
אל תתן למזבח לבכות, לך תציל את הבית שלך... אתה איש יותר 
חכם ממני, יותר מנוסה ממני, הנח את הכשרון שלך, וקח את 
טוב לבך והשתמש בו להציל את ילדיך הטהורים... והשאר את 
זיווגך מן השמים בצל קורות הבית...”.”העיניים שלי נטפו  בת 
דמעה אחר דמעה. משה קפא על מקומו כל אותן דקות. והבחנתי 
שהוא מבליע את דמעותיו בין אצבעותיו. אתה לא תאמין מר לוי, 
אבל הרגשתי שהמילים הפשוטות שלי פועלות על הלב שלו, כי 
מילים היוצאות מן הלב, נכנסות אל הלב.”סיימתי לדבר, תחבתי 
לידיו שטר בן 100 ₪ ועזבתי את החנות עם הצעצועים. חשתי 
שאבן ענקית נגולה מעל ליבי. יותר מזה אינני יכול לעשות, אני 
איש פשוט, יהודי קטן פועל במפעל. אבל שום דבר לא פוטר אותי 
מלעשות ולפעול למען הזולת, בעיקר אם זה ידיד נפש. “האמן לי 
מר לוי, אינני יודע אם שלום הבית ימשיך לשכון בבית משפחת 
מגד, אני מעריך שכן, אבל על כל פנים אני מודה לך על המילים 
החמות שכתבת בשבוע שעבר, שנתנו לי תעצומות נפש לעשות 

צעד קטן אבל חשוב כדי להשיב את השכינה לבית יהודי”.
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

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

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

כמה קרוב, ככה זול
 בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 1 

1
ש”ח

שקית חלב
11 ליטר טרה/תנובה

קוד קופון: 6002
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

לחם אחיד
1ברמן/דגנית

ש”ח

קוד קופון: 6001
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6003
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

כמה קרוב, ככה זול
 בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 2 

1
ש”ח

שקית חלב
11 ליטר טרה/תנובה

קוד קופון: 6008
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

לחם אחיד
1ברמן/דגנית

ש”ח

קוד קופון: 6007
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6009
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

כמה קרוב, ככה זול
 בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 1 

1
ש”ח

שקית חלב
11 ליטר טרה/תנובה

קוד קופון: 6005
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח

לחם אחיד
1ברמן/דגנית

ש”ח

קוד קופון: 6004
קוד פריט: 705

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

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6006
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב, ככה זול
 בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 2 

1
ש”ח

שקית חלב
11 ליטר טרה/תנובה

קוד קופון: 6011
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח

לחם אחיד
1ברמן/דגנית

ש”ח

קוד קופון: 6010
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6012
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב, ככה זול  בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 1 

1
ש”ח שקית חלב

1 ליטר טרה/תנובה
1

קוד קופון: 6002
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

ש”ח לחם אחיד
ברמן/דגנית

1
ש”ח

קוד קופון: 6001
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6003
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’

כמה קרוב, ככה זול  בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 2 

1
ש”ח שקית חלב

1 ליטר טרה/תנובה
1

קוד קופון: 6008
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

ש”ח לחם אחיד
ברמן/דגנית

1
ש”ח

קוד קופון: 6007
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6009
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’

כמה קרוב, ככה זול  בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 1 

1
ש”ח שקית חלב

1 ליטר טרה/תנובה
1

קוד קופון: 6005
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח לחם אחיד
ברמן/דגנית

1
ש”ח

קוד קופון: 6004
קוד פריט: 705

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

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6006
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב, ככה זול  בס"ד

 

Ê

גבינה 
250 גר’ טרה/תנובה

שבוע 2 

1
ש”ח שקית חלב

1 ליטר טרה/תנובה
1

קוד קופון: 6011
קוד פריט: 42015/

42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:

13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח לחם אחיד
ברמן/דגנית

1
ש”ח

קוד קופון: 6010
קוד פריט: 705

מימוש בתאריכים:
13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

מוגבל למימוש אחד
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון: 6012
קוד פריט: 474502/

/10945450/102397532
/47621/47942/48192

4123284/4129545/4132903
מימוש בתאריכים:

13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב, ככה זול

 בס"ד

 

Ê

250 גר’ טרה/תנובהגבינה 

שבוע 1 

1
ש”ח

1 ליטר טרה/תנובהשקית חלב

1
3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:42008/4131081/474021קוד פריט: 42015/קוד קופון: 6002

ש”ח
ברמן/דגניתלחם אחיד

1
ש”ח

3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:קוד פריט: 705קוד קופון: 6001

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד
3-5.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:10945450/102397532/47621/47942/481924123284/4129545/4132903/קוד פריט: 474502/קוד קופון: 6003

כמה קרוב, ככה זול

 בס"ד

 

Ê

250 גר’ טרה/תנובהגבינה 

שבוע 2 

1
ש”ח

1 ליטר טרה/תנובהשקית חלב

1
10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:42008/4131081/474021קוד פריט: 42015/קוד קופון: 6008

ש”ח
ברמן/דגניתלחם אחיד

1
ש”ח

10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:קוד פריט: 705קוד קופון: 6007

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד
10-12.7.16 ימים א’ ב’ ג’מימוש בתאריכים:10945450/102397532/47621/47942/481924123284/4129545/4132903/קוד פריט: 474502/קוד קופון: 6009

כמה קרוב, ככה זול

 בס"ד

 

Ê

250 גר’ טרה/תנובהגבינה 

שבוע 1 

1
ש”ח

1 ליטר טרה/תנובהשקית חלב

1
6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:42008/4131081/474021קוד פריט: 42015/קוד קופון: 6005

ש”ח
ברמן/דגניתלחם אחיד

1
ש”ח

6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:קוד פריט: 705קוד קופון: 6004

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד
6-8.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:10945450/102397532/47621/47942/481924123284/4129545/4132903/קוד פריט: 474502/קוד קופון: 6006

כמה קרוב, ככה זול

 בס"ד

 

Ê

250 גר’ טרה/תנובהגבינה 

שבוע 2 

1
ש”ח

1 ליטר טרה/תנובהשקית חלב

1
13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:42008/4131081/474021קוד פריט: 42015/קוד קופון: 6011

ש”ח
ברמן/דגניתלחם אחיד

1
ש”ח

13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:קוד פריט: 705קוד קופון: 6010

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד
13-15.7.16 ימים ד’ ה’ ו’מימוש בתאריכים:10945450/102397532/47621/47942/481924123284/4129545/4132903/קוד פריט: 474502/קוד קופון: 6012

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



ניסיתי  חזק,  שיניים  מכאב  סבלתי 
להתעלם, להתגבר עד שלא היתה לי 
כבר ברירה והגעתי לרופאת שיניים. 
היתה  ולא  חריפה  דלקת  לי  היתה 
לצערי  לעקור את השן.  ברירה אלא 
הרב אני לא אמיצה במיוחד, ופחדתי 
נפש“  ”פדיון  הזמנתי  אז  מהעקירה, 
היתי  ופשוט  בקר.  באותו  לי  שיעשו 
לא  קרה,  שהכל  מהמהירות  המומה 
וגם  בכלל,  העקירה  את  הרגשתי 
ביותר  מהירה  היתה  ההתאוששות 
ולא כואבת. אין מילים להודות לה‘...     
בעילום שם

 למישהי קרובה גילו המחלה במעי הגס, עברה ניתוח וברוך השם 
עבר בהצלחה, והכל בסדר. לפני חודש בערך לפני בדיקה חוזרת 
גמור.  בסדר  יצאו  הממצאים  השם  וברוך  נפש“  ”פדיון  עשתה 

תודה להשם.
בעילום שם

לידה  לקראת  יולדות,  לבית  שלי  הבת  עם  הגעתי 
בפעימות  העטה  במוניטור  גילו  כשלפתע  רגילה, 
ורואה רופאים  הלב של העובר. אני עומדת בחוץ 
הרגשתי  ביניהם.  מתיעצים  ויוצאים,  נכנסים 
שמשהו הסתבך ולא ידעתי בדיוק מה. באינסטינקט 
אמהי התקשרתי  ישר ל“חסדי ינון“ ובקשתי שיעשו 
ואכן  נפש.  זה פקוח  כי  לבתי ”פדיון נפש“ דחוף! 
אותה  והטיסו  דקות  כמה  עברו  לא  מיד.  לה  עשו 
לחדר ניתוח. אז הסתבר שהעובר היה בסכנת חיים, 
מילים  אין  נס!  פשוט  היה  התבור.  בחבל  מסובך 

להודות להשם..                             
)מ.מ. מהמרכז(                               

לאחותי היה ארוע מוחי, לא על אף אחד בישראל, 
־התעקמו לה הפנים, נפגע לה הדיבור, ולא יכלה לע

צום עין, הלסת התעקמה. מצב לא פשוט בכלל, אין 
־מה להגיד. פשוט כאב לב לראות אותה ככה. התקש

רתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לה ”פדיון נפש“, למחרת 
התחיל שיפור, וכיום מצבה הרבה יותר טוב, אין מה 
לדבר, היא חוזרת לעצמה ברוך השם. שזכוי הרבים 

יעמוד לזכותה בע“ה. הודו לה‘ כי טוב... 
בעילום שם

אחרי פסח עשיתי ”פדיון נפש“ 
לזווג הגון לחבר של אחי, רציתי 
לבשר שבשעה טובה ובמזל טוב 
הוא התארס לפני שבוע...                                                                                                                   
)ר.מדמון(



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 

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

וכמו כן, ”מצוך“ אין מישהו אחר שיעשה זאת, 
רק אתה, ורק את המצוה הזו של למוד התורה! 
“באחת השיחות לאחר תקופת הרשום לישיבות, 
גילה רבי ציון אבא שאול זצ“ל לתלמידיו:“קבלתי 
בלבד!“ומה  דבורו  פי  על  לישיבה  צעיר  בחור 
המשיך  ”ובכן“  בחור?  אותו  של  ספורו  היה 
הרב וספר-“בא אלי אותו בחור ובקש להתקבל 
הנהוג  מכפי  בגילו  צעיר  שהוא  ראיתי  לישיבה. 
בישיבה, והצעתי לו לשוב בשנה הבאה.“ ”לאחר 
ובקשה  שוב,  אלי  חזר  הישיבה,  מבנין  שיצא 
רק  הפחות  לכל  ללמוד  אפשר  ’האם  בפיו: 
בישיבה?“ ”התפעלתי מאד מבקשתו של  היום 
הבחור, פלא פלאים! מעולם לא ראיתי דבר כזה, 
הרי לא קבלו אותו לישיבה, ואם כך, מאי נפקא 
מנה אם ילמד רק היום?! אלא שהרגיש שכל יום 
חשוב מאד ואסור לותר עליו, והתפעלתי מהיכן 
יש לבחור צעיר כזה דעת לחשוב ולומר דברים 
התורה,  ללמוד  אהבתו  על  מראה  הדבר  כאלה. 
ועל גודל נשמתו, ובודאי עדיו לגדולות“. ”ואכן, 

קבלתי אותו על פי דבורו“ סים בהתרגשות.
ומתוק האור

                                                                                                                                  

המשך מטעמים לשולחן

בדברי  שיעור  לשמוע  מותר  האם  שאלה: 
תורה כשראשו מגולה.

אם  האחרונים  שנחלקו  מה  נודע  הנה  תשובה: 
ומצאנו  כעונה,  שומע  אמרינן  תורה  דברי  בשמיעת 
ברכות  לפני  תורה  דברי  שמיעת  לגבי  זאת  מחלוקת 
תורה  בדברי  כדיבור  שדינו  אומרים  שיש  התורה, 
כהרהור  שדינו  אומרים  ויש  תורה,  דברי  שמחייב 
תפסו  ולהלכה  תורה.  מדברי  שפטור  תורה  בדברי 
לפני  לברך ברכות התורה  האחרונים שנכון להחמיר 
שמיעת דברי תורה, ועיי’ בילקוט יוסף )הלכות ברכות 
התורה עמ’ פד(. אך נראה שלעניין שמיעת דברי תורה 
בראש מגולה יש להקל, שמעיקר הדין נראה שמותר 
ואף שפסק  מגולה.  בראש  תורה  בדברי  לדבר  אפילו 
מרן השו”ע )סי’ צא וסי’ רו( שאסור להזכיר את השם 
מעיקר  מותר  תורה  דברי  לגבי  מ”מ  מגולה.  בראש 
הדין אפילו לדבר בדברי תורה בראש מגולה וכמבואר 
ביביע אומר )ח”ו או”ח סי’ טו אות ז(. ולכן אפילו אם 
ממש  העונה  שאף  כיון  אפ”ה  כעונה,  נאמר ששומע 
מותר מעיקר הדין בדברי תורה בגילוי ראש, כל שכן 

שהשומע מותר. 

שאלה: הרואה את הפיל או הקוף אם מברך 
ברכת הראיה

תשובה: כתב השו”ע )סי’ רכה ס”ז( שהרואה את 
הפיל; ואת הקוף, מברך: בא”י אמ”ה משנה הבריות. 
ברכה  שתיקנו  דהטעם  עדני  שלמה  המלאכת  ]וכתב 
דוקא על חיות אלו הוא ע”פ הגמרא סנהדרין )דק”ט 
את  והפך  מהם  הקב”ה  נפרע  הפלגה  דבדור  ע”א( 
דומה  שהקוף  וזהו  )ופילים(  ולילין  לקופין  האנשים 
אדם,  בני  לשון  קצת  מבין  הפיל  וכן  לאדם,  במקצת 
ולכן מברכים עליהם משנה הבריות. והביאו בחזו”ע 
)ברכות עמ’ תנה( ע”ש[. אך כתב הרב חסד לאלפים 
שאינו  החיגר  בדין  ט(  )סעי’  בשו”ע  המבואר  דלפי 
הפיל  בדין  הדין  הוא  הראשונה,  בפעם  אלא  מברך 
בחייו  הראשונה  בפעם  אלא  מברך  דאינו  והקוף, 
שם  אלישע  גדולות  הרב  וכ”כ  קוף,  או  פיל  שרואה 
)ס”ק כד( ]ואף שכתב בילקו”י )ח”ג עמ’ תרט( בשם 
הראש”ל דהמנהג לברך על הקוף והפיל וכדו’ כל ל’ 
יום. מ”מ עיין בספרו שו”ת הראשון לציון )ח”א סי’ 
כב( דמבואר דעדיף דלא לברך אלא בפעם הראשונה 

שרואה. ע”ש[

לפרטים:
03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

בכל אזור הדרום

דרושים
מפיצים לעלון

לפרטים: 03-6182992

גביע הנהרות לקידוש... ועוד.. תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, וקבלו מתנות:חיתמו הוראת קבע

בואו לקבל מתנות!


