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בס”ד

זמני שבת “שבת ויום כיפור”

הפטרה: “ויאמר סולו סולו”

בסיומה של תפילת הלחש של יום הכפורים אנו אומרים את נוסח הודוי של של רב 
המנונא זוטי )ברכות,יז,א(: ”אלקי, עד שלא נוצרתי איני כדאי...“ושמעתי באור מקורי 
לנוסח זה, מפיו של רבי שמחה קוק שליט“א, וכך אמר: ”אלקי, עד שלא נוצרתי איני 
כדאי“ לעם ישראל היו תקופות הוד בהסטוריה שלו: תקופתו של משה רבנו במדבר, 
־תקופת השופטים, תקופתם של דוד המלך ושלמה המלך וכיוצא באלו, אולם בכל הש

נים היפות הללו, לא ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, ובדיוק בדור שלנו, שהוא כה ירוד 
לעומתם, אנו נמצאים...אין זאת אלא שלנו לא היה שום יעוד ותפקיד בדורות שעברו 
מאז ועד עתה.“ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי“- אם נולדתי בדור הזה, משמע 
שזהו הזמן והמקום למלא את היעוד והתפקיד שנועדו לי מן השמים; אם נולדתי בדור 
זה משמע שאני יכול לעמוד בנסיונות של הדור, כי הקדוש ברוך הוא התאים אותי 
לפי דרגת דורי. אך הבעיה היא, שלמרות זאת, איננו ממלאים כראוי גם את התפקיד 
הזה...איננו עומדים בנסיונות הדור, איננו משלימים את יעודנו ו“כאילו לא נוצרתי“...
ועל כך מוסיף האדם להתודות ולהצטדק: ”עפר אני בחיי, קל וחומר במתתי, הרי אני 
לפניך ככלי מלא בושה וכלמה“ והוא מתחנן שלא יחטא עוד, ומה שחטא-ימחק עבורו 
בורא העולם ברחמיו הרבים! כי אכן כן, אין סיבה לתלות את מצבנו הרוחני במצב 
הדור, משום שתפקידנו עלי אדמות הוא לעבוד את הבורא בכל מקום ובכל מצב שבו 
אנו נתונים. כל מצב שאליו נקלע האדם, הוא אינו ’מקרה‘ בעלמא. לכל דבר ולכל 
מצב, לכל זמן ולכל מקום, יש סיבה ומשמעות. אי לכך, תמיד צריך האדם לשאול את 
עצמו - מה תפקידי בשעה זו ובמקום זה. רק כך יוכל האדם למלא את יעודו ותכליתו 
עלי אדמות. הגמרא )תינית כב, א( מספרת על רבי ברוקא חוזאה שסובב בשוק ונגלה 
אליו אליהו הנביא. שאל רבי ברוקא חוזאה את אליהו: האם יש כאן מישהו שהוא בן 
העולם הבא? הצביע אליהו על אדם שהיה סוהר בבית האסורים, וכן על שני אנשים 
שהיו בדחנים והיו משמחים אנשים עצובים, ואמר לו: ”אלו בני העולם הבא!“ ודרש 
על כך הסבא מסלבודקא:“הלא עסוקם של אנשים אלו מעיד עליהם שהיו מפשוטי 
העם ולא הצטינו בגדלות התורה, ובכל זאת נחשבו ‘בני העולם הבא‘ היתכן? אין 
זאת אלא שכל אדם יש לו תפקיד ויעוד בעולם, יש מי שנועד להיות ראש ישיבה נכבד 
ויש מי שיעודו בעולם לשמור על אסירים בבית הסהר. האדם מצדו חיב למלא את 
יעודו בעולם בתכלית השלמות, בין שזהו יעוד חשוב ונכבד ובין שזהו תפקיד פחות 
חשיבות. כך היה אצל אלו שפגש רבי ברוקא חוזאה בשוק, כפי שהגמרא מתארת שם 
בפרוטרוט שהשכילו להקפיד על גדרי הצניעות ומסרו נפשם להציל בנות ישראל מידי 
נכרים. ומי שזוכה למלא את יעודו בתכלית השלמות, הוא ‘אדם‘ שלם, ובתור שכזה 
כן. כל אדם היה מיחל להולד בדורות  ‘בן העולם הבא‘!“יתר על  זוכה להיות  הוא 
הראשונים, שמדרגתם היתה נשגבה ומרוממת. מי מאתנו לא היה רוצה להולד בדור 
של מתן תורה או בזמן שבית המקדש עמד על מכונו והיו ישראל מקריבים קרבנות 
ועולים לרגל לירושלים? ואם יאמר האדם: למה נולדתי בדור שלי, הירוד והשפל? 
אילו הייתי נולד בדורו של משה רבנו או של שלמה המלך, בטוחני שהייתי במדרגה 
גבוהה ומרוממת יותר. התשובה פשוטה: נכון, ישנן תקופות שונות בעם ישראל, לכל 
תקופה ולכל דור יש את הדרגות שלהם ואת התכונות היחודיות שלהם. אך מעצם 
העובדה שנולדת בדור שלך ולא בזמן אחר, משמע שיעודך ותפקידך הם לדור הזה 
דוקא. עליך לדעת כי אינך ראוי לשום דור אחר מלבד הדור המסוים שבו נולדת. בדור 
ולכן האדם אינו רשאי להשתמט ממלוי תפקידו או  אחר לא היה לך שום תפקיד! 
לתרץ את התנהגותו הקלוקלת בתואנה שמצבו הירוד של הדור משפיע עליו לרעה. 
־אם הוא נולד בדורו, זהו הזמן המיועד לו, והוא מחויב למלא את יעודו ותפקידו בנ

סיבות ובתנאים של הזמן והמקום שבהם הוא חי. יתכן מאד שאלו היה נולד בדורות 
קודמים לא היה מסוגל לעמוד בנסיונות של אותם דורות בגלל מדרגתם הגבוה. לכן 
שתלו הקדוש ברוך הוא בדור הזה דוקא, להתאים אותו למדרגתו של הדור, כדי שיוכל 
לעמוד בנסיונות הזמן. גאולת עם ישראל והצלתו מסוגלות להתרחש בכל דור ודור, 
על אף שבדורות הראשונים היה המצב הרוחני טוב בהרבה מן המצב השורר בדורות 
האחרונים ולמרות זאת לא נגאלו, פועמת בנו התקוה לגאולה, שכן היא שיכת לכל 
דור שהוא. פעם הוזמן הרב עזריאל טאובר שליט“א לשאת את דבריו בישיבה אחת, 
שבה למדו בחורים שנפלטו מן המסגרות הרגילות. דרשתו נסבה אודות המשיח, והוא 
דבר בהתלהבות מיוחדת על הגאולה העתידה לבוא. אולם, עם סיום דרשתו חוצבת 
הלהבות, קם אחד מן הבחורים ושאל בקול:“כבוד הרב, האם אתה בעצמך מאמין 
במה שדברת?...“בודאי“ השיב מיד הרב. ”אם כך“, לא ויתר הבחור,“הנך ככל הנראה 
שקרן או טיפש...“. מדוע ולמה אתה סבור כך?“ התענין הרב, מופתע מעט מן הנוסח 
הבוטה. ”פשוט מאד“ ענה לו הבחור,“או שאינך מאמין באמת שהמשיח בא יבוא, 
ואתה משקר ואומר שאתה מאמין בכך, ואם לא-אתה טיפש גדול, מכיון שאם המשיח 
ולדורו של הבן איש חי, ואפילו דורו של החזון איש  לא הגיע לדורו של הרמב“ם 
לא זכה לכך-כיצד יתכן שהוא יבוא דוקא לדור כשלנו, שמצבו הרוחני לכל הדעות 
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א. אף ביום הכפורים שחל בשבת אין צריך 
החולה לקדש קודם שיאכל, כי מעולם לא 
הכפורים  ביום  קידוש  מצות  חז“ל  חייבו 

שהוא יום תענית לכל ישראל.

פקוח  מפני  פת  לאכול  שצריך  החולה  ב. 
הזרוע  עד  היד  פרק  כל  ידיו  נוטל  נפש, 
הראשונה,  האכילה  על  אחת  פעם  ומברך 
ובסוף כל מה שהוצרך לאכול מברך ברכת 
ויבוא,  יעלה  יאמר  המזון  ובברכת  המזון. 
ביום הכפורים הזה ביום סליחת העון הזה, 
ואם שכח ולא אמר יעלה ויבא אינו חוזר.

ג. אסור לרחוץ ביום הכפורים בין בחמין בין 
בצונן, אפילו מקצת גופו, ואפילו להושיט 
אצבעו במים אסור. במה דברים אמורים 
ברחיצה של תענוג, אבל מי שנתלכלך גופו 
מחוטמו,  דם  שנטף  או  בטינוף,  או  בטיט 
מתכוין  שאינו  שכיון  לרוחצם.  מותר 
לרחיצה של תענוג, מותר. ורק יזהר שלא 
ולכן  בלבד.  המטונף  במקום  אלא  ירחץ 
בבקר כשקם משנתו נוטל ידיו ג‘ פעמים, 
ויברך על נטילת ידים, כי אין כוונתו אלא 
להעביר רוח רעה מעל ידיו, אך יזהר שלא 
כי  אצבעותיו,  קשרי  סוף  עד  אלא  יטול 
מעיקר הדין אין צריך ליטול אלא עד סוף 
יום  בכל  שנוהגים  ומה  אצבעותיו,  קשרי 
לרחוץ ידים עד פרק הזרוע, מנהג בעלמא 
ברחיצה  שאסור  הכפורים  ויום  הוא, 
הכסא  לבית  הנכנס  וכן  מזה.  להמנע  יש 
לעשית צרכיו, מותר לרחוץ עד סוף קשרי 
אצבעותיו, שלוש פעמים בסרוגין, וכל שכן 
משום  בזה  שיש  להתפלל,  רוצה  כשהוא 

”הכון לקראת אלהיך ישראל“ 
                                           )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות יום כיפור



סיפור השבוע
יש חברויות שמסתיימות פתאום, בלי שום התראה מוקדמת. זה קורה 
באמצע החיים, אתה גם לא מבין למה ומדוע, ואיפה בדיוק, באיזו נקודת 
זמן נכנס סכין החיתוך השמיימי וחצה את החברות, זו לדרום וזו לצפון. 
ולפעמים, גם בלי סיבה מיוחדת, סתם כך. מוטי גולדשטיין ואיציק מידן, 
היו חברים נפלאים מגן הילדים ממש. הם גדלו באותו כפר קטן, שיחקו 
בצל עצי איזדרכת, טיפסו על אותם אקליפטוסים, והלכו בצוותא לקטוף 
תפוזים וקלמנטינות בפרדס. פעם אצל מידן, פעם אצל גולדשטיין. גם 
הוריהם היו חברים טובים. דור לדור.ילדים כאלה שגדלים במושב ירוק 
ותמים, אצל הורים בריאים בגוף ובנפש, בצילה של ציונות בונה ולוחמת 
)כביכול(, קוראים להם “מלח הארץ”. יש מהם ציפיות גדולות. מושבניק, 
שכל חייו, עד גיל 18, עבד בפרדס, ברפת ובגורן, בשרב ובגשמים, מסגל 
מחוספסות.  וידיים  ורצינות  חריצות  קשוח משהו,  בריא,  אופי  לעצמו 
הצבא אוהב את ה”פרחים” הללו שמגיעים מן הכפר ומן הקיבוץ, ומגלגל 
הלוחמים,  לגדודים  לסיירות,  בצה”ל.  מובחרים  הכי  לקורסים  אותם 
וכמובן לקורסי הטייס. יש בהם, במושבניקים הללו, מן חיוניות ומשמעת 
עצמית, שלא כל כך מצויה בילדי העיר המפונקים, שמעולם לא אחזו ביד 
טוריה או מקטפה, ולא בוססו ברפת בבוץ עמוק עד לברכיים, כדי להכניס 
פרות עקשניות למכון החליבה. מוטי גולדשטיין ואיציק מידן התגייסו 
באותו יום לצבא, ועמדו בתור אחד אחרי השני בבקו”ם )בסיס קליטה 
הוא  גולדשטיין  אצל  רק  לחלוטין,  זהה  שלהם  האישי  המספר  ומיון(. 
מסתיים בספרה 3, אצל מידן בספרה 4.שניהם ביקשו להתנדב לאותה 
סיירת, והמבדקים היו תואמים להפליא. שניהם, בלי עין רעה, מוצלחים.  
הם ישנו מתחת לאותו אוהל סיירים בטירונות, בקורס המכי”ם, וכמובן 
קורס  את  בהצטיינות  סיימו  לא,  איך  שניהם,  הקצינים.  בקורס  גם 
הקצינים, וזכו לאות מיוחד על יכולותיהם המשובחות. העתיד הצבאי 
קרץ להם. הם נלחמו כתף בצד כתף, באותן חזיתות ובאותה חטיבה, 
בואדיות  הקרבות  באחד  המוות.  ממלאך  פעם  אחר  פעם  ניצלו  ובנס, 
לבנון הבוערת, ספג מוטי גולדשטיין  כדור בכף רגלו ואיבד דם רב. איציק 
מידן, זחל לעברו תוך אש צולבת וחסם את העורק. “מוטי” זעק איציק 
“אל תאבד את ההכרה. תסתכל אלי, זה אני איציק, אח שלך!!!” מוטי 
הביט בו במבט זגוגי ההולך ותופש חיוורון מסוכן. בגופו  נותר בקושי  
ליטר אחד של דם. שלושה שבועות נאבקו על חייו, ובחסדי שמיים הוא 
התעורר לחיים. חיים במתנה. בגיל 24, אחרי שלוש שנות שירות בקבע, 
החליט מוטי גולדשטיין, ליתר דיוק, רב סרן גולדשטיין, להשתחרר מן 
הצבא ולצאת לעולם האזרחי. איציק מידן לעומתו, ראה בצבא אתגר 
וקריירה. תתפלאו, אבל גם כאן עדיין לא נכנס הסכין השמיימי לחצוץ 
בחברותם. בסופי שבוע ובחופשים, הם היו נפגשים ומעבירים חוויות. 
מידן סיפר על עלייתו בסולם הדרגות והתפקידים, וגולדשטיין סיפר על 
עסקיו ההולכים ומסתעפים. בגיל 26 נישאו שניהם, באותו חודש ממש, 
תשרי. זה בתוך עשרת הימים הנוראים, וחברו מיד לאחר סוכות. חצי 
שנה אח”כ עוד שמרו על קשר טלפוני, פה ושם מפגש, אבל אל תשאלו 
איך ולמה, מוטי גולדשטיין איש העסקים חזר בתשובה. סגן אלוף מידן 
לא ידע איך לאכול את זה. שיחתם האחרונה היתה קרירה משהו. הכיפה 
השחורה שעל ראשו של מוטי והזקן הצפוף והדקיק שטיפח לעצמו, נראו 
בעיניו של איציק, כמו חומות ענקיות שהוא לא רצה לחצות אותן. הוא  
אמנם חש כלפיו חיבה חברית ענקית, אבל גם מחסומים מסויימים. עברו 
להן 20 שנה. איש העסקים מרדכי גולדשטיין גלש ביום קיצי אחה”צ, 
עם הג’יפ שלו, לאחד הוואדיות בנגב, כדי לבדוק אפשרות לבצע שם  
קידוח לאיתור מקורות מים. החברה הכלכלית שבראשה עמד, פיתחה 
מומחיות לאיתור מים במקומות צחיחים, ולגיבוש תוכניות להעברתם 
למרכז בצורה זולה ויעילה ביותר. אחרי שעה נסיעה בשולי הוואדי, נגלה 
לעיניו מחזה מזעזע. הוא הבחין בטרקטורון צהבהב הפוך, סמוך לדרך 
העפר, וכמה עשרות מטרים ממנו השתרעה גופה של נער צעיר, כולו 
והשתמש בכל הידע  ניגש אל הצעיר,  הג’יפ,  מן  שטוף דם. מוטי קפץ 

חבש  הנער,  את  להנשים  התחיל  הוא  הצבא.  מתקופת  שלו  המקצועי 
את פצעיו השותתים, והזמין בפלאפון מסוק פינוי. הוא הכיר היטב את 
הנוהל, המסוק הגיע תוך 10 דקות. הוא סייע לפרמדיק הצבאי להעלותו 
למסוק, וביקש להצטרף לפינוי. הג’יפ שלו לא עניין אותו. חשוב היה לו 
שהילד הזה יחיה...הוא ישב ליד הנער, שלף את ספר התהילים הצמוד 
אליו, והחל לקרוא בהתרגשות פרק אחר פרק, בעוד הרופא הצבאי מבצע 
בנער פעולות החייאה. מוטי שלף מכיסו ממחטה, הרטיב אותה במים 
והחל לנגב את הדם מפניו של הצעיר. אל תשאלו למה, אבל הוא הרגיש, 
שהילד הזה מוכר לו מאיזשהו מקום, ומשום מה הוא מאוד אוהב אותו, 
והוא החליט שהוא לא יסור ממנו עד שהרופאים יודיעו לו שאין לו סכנת 
חיים. הוא הפנה מבטו לשמיים ואמר: “אבא שבשמיים, אני יודע שרק 
התאונה  אחרי  ספורות  דקות  אותי  שהביאה  היא  המופלאה  השגחתך 
לוואדי הנידח, כדי שאציל את הנער הזה. אז אנא, התמלא רחמים עליו 
שיחלים.... ואם יש לי זכות רבים וכמה חסדים שעשיתי, ואם יש לי קצת 
תורה שלמדתי, אנא אבא שבשמיים, שיעמדו לרפואתו, אני מוותר על 
הרפואי  והצוות  החולים,  לבית  סמוך  נחת  המסוק  ואמן”.  אמן  הכל... 
העביר מיד את הפצוע לחדר הניתוח. מוטי גולדשטיין רץ אחריהם. הוא 
הרים טלפון לרב שלו, לראש הישיבה של הבן שלו, וביקש “תתפללו על 
נער צעיר שנפצע בתאונת טרקטורון, אינני יודע מה שמו... הוא זקוק 
לרחמי שמיים. אני מתחנן”. בשתיים לפנות בוקר, אחרי 8 שעות ניתוח, 
יצא המנתח ואמר “הוא יחיה, מצבו קשה אבל יציב, אתה אבא שלו?”. 
“לא”, השיב מוטי, “אינני יודע מי אבא שלו, אני מצאתי אותו מרוסק 
בוואדי, אבל אני מרגיש שהוא כמו בן שלי... צריך לאתר את הוריו...”. 
צמוד  החולים.  לבית  מידן  יצחק  אלוף  הגיע תת  בוקר,  לפנות  בארבע 
לדלת המחלקה לטיפול נמרץ, הוא הבחין ביהודי עם זקן מתנענע, קורא 
תהילים ובוכה. מוטי? איציק?השניים נפלו זה על זרועות זה, בחיבוק של 
חברות גברית.  מוטי גולדשטיין  ניגב את דמעותיו, ושאל “איציק מה 
אתה עושה כאן, במחלקה לטיפול נמרץ?” “אמרו לי שהבן שלי, רונן, בן 
ה- 17, פצוע קשה ועבר כאן ניתוח 8 שעות... הוא התעופף מהטרקטורון 
שלו בוואדי...” “זכיתי להציל את חייו...”  מוטי מחה דמעה עקשנית 
לוואדי  דקות ספורות אחרי התאונה”. שני החברים  נוספת. “הגעתי 
אבינו,  אברהם  מזרע  “אנחנו  מאיציק,  ביקש  ומוטי  קרוב,  קרוב  ישבו 
מזרע יצחק ויעקב, והאומנות שלנו זו תפילה. שים עין על פרקי התהילים 
וחזור איתי מילה במילה. לרפואת רונן בן יצחק ומרים... שיר למעלות 
אשא... אל ההרים”. לפנות בוקר נכנסו השניים לבית הכנסת של בית 
החולים. איציק מידן חשף את זרועו וביקש שחברו הטוב יעזור לו להניח 
תפילין. איציק לא ידע למה, אבל במהלך התפילה, נעצמו עיניו. הוא ראה 
זוחל לעברו של מוטי, תחת מטר של אש, שולף מכיס חולצתו  עצמו 
תחבושת וחובש את רגלו המרוסקת. “אל תדאג מוטי, אנחנו יוצאים 
מכאן חיים” לחש לו, “אל תאבד את ההכרה... זה אני איציק, אח שלך”. 
הם יצאו חיים, וההשגחה העליונה גלגלה 23 שנים אח”כ, שמוטי יציל 
ממוות בטוח את רונן, בנו של איציק. הצלה כפולה בוואדי. כשרונן מידן 
התעורר מן התרדמת שלו, אחרי 36 יום, הוא שמע את הסיפור המופלא 
וביקש להכיר את מוטי גולדשטיין, החבר של אבא. השניים ישבו שעות 
בצור  אמונה  על  ובעיקר  והמוות  החיים  על  ביניהם  ושוחחו  ארוכות 
עולמים. מוטי סיפר גם לרונן על חברותו הצמודה והטובה  עם אבא שלו 
שהציל את חייו במהלך קרב קשה...בערב יום כיפור, מגובס ישוב על כסא 
גלגלים, ביקש רונן להתלוות למוטי גולדשטיין לבית הכנסת. גם איציק 
הזה,  היום  ומן  הוותיק,  ידידו  בחברת  ולהתארח  לבוא  החליט  האבא, 
יהודי “אבינו שבשמיים, החזירנו  הם עשו את המהפך המתבקש מכל 

בתשובה שלמה לפניך”. והואדיות ענו כהד, אמן ואמן.
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
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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
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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
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מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

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



  

מנת  על  אחת  בחינה  חסר  היה  שלי  לבן 
לסיים את התואר, ללא בחינה זו כל הלימוד 
יורד לטמיון. ומה לעשות שניגש  שלו היה 
הפעם  ונכשל.  פעמים  כמה  הזאת  לבחינה 
לקחת  לא  החלטתי  לבחינה,  שניגש  לפני 
סיכון ולעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
של  יום  באותו  לו  הודיעו  השם  וברוך 
הבחינה, שעבר את הבחינה בהצלחה והוא 

אמור לקבל את התואר.

ר. ירושלים    

בבלוטות  נפיחות  גילו  שלי  משפחה  לקרוב 
הלימפה, הנפיחות נראתה לעין בצורה מחרידה, 
גילו שמדובר  ואז  אי אפשר היה להתעלם מזה, 
במחלה. והקרוב משפחה לא הסכים בשום אופן 
ידענו  לא  כבר  והחמיר.  והמצב הלך  בזה.  לטפל 
מה לעשות. אז פנינו ל“חסדי ינון“ שיעשו עבורו 
לטובה,  התהפך  הכל  השם  וברוך  נפש“.  ”פדיון 
קודם כל הסכים סוף סוף לטיפול. עשה סדרה של 
טיפולים והקרנות וברוך השם כמעט הכל נעלם 
בצורה משמעותית, אני מספרת את הסיפור שלו 
כדי להודות להשם ושזיכוי הרבים יעמוד לזכותו 
והכל יעלם לו לגמרי.                                                                         
)בת משפחה(

ריסק את  ובמזל טוב, אך לא מזמן הוא  חבר שלי מתחתן עוד שבוע בשעה טובה 
העקב, והרופאים אמרו לו שיצטרך להיות בחתונה עם קבוע ולא יוכל לדרוך על הרגל. 
הזמנתי לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ להיום בבקר, שעושים לו בדיקות וצילומים. 
שבעזרת השם יוכל להיות מתחת לחופה בלי קבוע ולעמוד על הרגלים. ועכשיו ממש 
ויוכל  קבלתי שיחת טלפון ממנו  שלאחר הבדיקות החליטו להוריד לו את הקבוע 
לדרוך כבר על הרגל. ישתבח שמו לעד. שירבו שמחות בישראל!                                                         
בעילום שם

יש לי בן בחור ישיבה, השם ישמור אותו, הוא הרגיש שקשה לו בישיבה, ורצה לעזוב. איך ששמעתי 
את זה התרסקתי, פשוט. מה תעשה, שאלתי אותו, תלך לצבא? חבל על הראש שלך, זה בזבוז...
הוא שתק. בסוף אמר לי, את יודעת מה, אני חוזר לנסיון אבל אל תצפי לכלום. הייתי כל כך נסערת 
שהתקשרתי ל”חסדי ינון” ולא יכולתי לעצור את פרץ הדמעות. נתתי את השם שלו ונשאתי את עיני 
לאבא שבשמים, אבא, אתה יודע מה הולך היום ברחוב, תרחם על הבן שלי ואל תתן לו ליפול...
מתחננת...עשו לו את ה”פדיון נפש”...והוא חזר לישיבה, ברוך השם, ונשאר ושוקד באהלה של 

תורה...אין מילים להודות לאבינו שבשמים... אחת האמהות

לי  והפריע  עלי  העיק  הזה  המצב  וחרדות,  טורדניות,  ממחשבות  לאחרונה  סבלתי 
בתפקוד היומיומי. ניסיתי כל מני טיפולים, זה עזר לקצת זמן וזהו, עוד פעם הייתי 
נפש“.  ”פדיון  והחלטתי לעשות  מני מחשבות. עד שקראתי את העלון  בכל  נתקפת 
זה היה כל כך פשוט, חזרתי לתפקוד תקין, המצב רוח השתפר, ואפשר להגיד שכבר 

שכחתי מה היה לי. שרק ימשיך כך בעזרת השם. )בעילום שם(



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 

שאלה: האם מותר לשתות יין בערב כיפור?

תשובה: נודע מה שאמרו חז”ל כל האוכל ושותה 
ועשרי.  כאילו התענה תשיעי  עליו  בתשיעי, מעלה 
ומלשון הגמרא שאמרו כל האוכל ושותה. יש ללמוד 
הראוי  מן  א”כ  זה,  ביום  בשתיה  מצוה  גם  שיש 
לשתות משקאות טובים, וכגון בירה או קולה, ואין 
די בשתיית מים רגילים או ממותקים )פטל(, ויש מי 
שנהג משום כך לשתות מעט יין, אף שאין לשתות 
יין ישן בעיוה”כ כמ”ש המט”א )סי’ תרח סט”ו(. וטוב 
לנהוג כן, והעושה כן ישתה מעט יין בבוקר בלבד. 

)אור לציון ח”ד פ”ז אות א בהערה ד”ה ומלשון(.

בגלולות  להשתמש  מותר  האם  שאלה: 
ופתילות להקלת הצום ביום כיפור?

תשובה: המצטער הרבה בתענית של יום הכפורים, 
רשאי ליטול כדור הנקרא קלי צום, כדי שלא ירגיש 
כל כך בצער הנגרם מן התענית. ומיהו הרוצה להכניס 
ביוה”כ עצמו פתילה רפואית לגופו כדי להקל עליו 
צער התענית בודאי שאינו נכון לעשות כן. ורק אם 
חושש שאם לא יכניס הפתילה הרפואית לגופו לא 
יוכל להשלים התענית, או שהוא מצטער הרבה מן 
להכניס  מותר  להתעלף,  קרוב  שהוא  עד  התענית 
לגופו פתילה רפואית כיון שאין זה דרך אכילה בפיו. 
)שו”ת יביע אומר ח”ט חאו”ח סי’ נד. חזו”ע עמ’ רנו. וע’ בשד”ח 

מע’ יוה”כ סי’ א אות יח, ובילקוט יוסף ימים נוראים עמ’ תז(.

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

לא נותר הרב חיב,“אך לפני שאשיב עליה, אמור לי: 
זאת  ובאמרו  הלזה?“  המכשיר  את  מכיר  הנך  האם 
של  עיניו  מול  אותו  והציג  יד  כף  מחשב  מכיסו  שלף 
יודע  הנך  ”ואם  התשובה.  הגיעה  ”ודאי“  הבחור. 
לראיה  להחשף  מסוגל  אתה  אחת,  כפתור  שבלחיצת 
האדם  את  המדרדרים  אסורים,  דברים  של  ולשמיעה 
הבחור.  את  לחקור  הרב  המשיך  הגיהנום?“  למעמקי 
לשאול  לי  הרשה  הבחור.“וכעת  אשר  היטב“,  ”יודע 
מחשב  ברשותו  החזיק  שלך  סבא  גם  האם  אותך, 
היה  לא  עדין  בזמנו  שלא,  ”ודאי  הרב.  שאל  כזה?“ 
פלאפון,  לגבי  הבחור.“ומה  הגיב  כזה...“  מכשיר  קים 
תועבה  כל  לשמיעת  להגיע  נתן  באמצעותו  גם  אשר 
אפשרית? האם פתוי של נשיאת מכשיר כזה היה לסבא 
כן  ”אם  מוחלטת.  בשלילה  שוב השיב  והבחור  שלך? 
נקראים  אנחנו  אמנם  כי  לך,  ”דע  הרב,  חיך  בחורי“ 
דור שהשתיקה יפה לו, ואין לנו במה להתגאות כלל. 
אנחנו דור רחוק מאד מן הדורות הקודמים בהנהגות, 
בלימוד ובהתמדה. עד כמה גדול רחוקנו נתן ללמוד מן 
העובדה שספר רבי שלום שבדרון זצ“ל. בדורות עברו 
כך  ולצורך  מופלג,  עלוי  בחתן  מעונינים  הגבירים  היו 
עריכת  על  העלוי  הבחור  של  אביו  עם  מסכימים  היו 
שידוך בבוא העת, ובנתים היו עורכים ”תנאים“ ואף 
מלאו  עתה  שזה  הצעיר  לעלוי  הנדוניה  את  משלמים 
שחיפש  גדול  בלבד“...“לגביר  שנה  עשרה  שתים  לו 
נער כבן  ישנו  כי בעירה פלונית  נודע  עלוי עבור בתו 
ארבע עשרה שנים בלבד המוגדר כיודע ש“ס. על אתר 
החליט הגביר לקחתו לחתן, הוא שלשל לאביו סכום 
כעבור  אולם,  ”תנאים“.  ערכו  ושניהם  כנדוניה  נכבד 
שבוע בלבד, שלח הגביר והודיע לאבי הבן כי השידוך 
בטל ומבוטל, משום שנודע לו כי החתן הנו כבן חמש 
חכמה  אינה  עשרה  חמש  בגיל  ש“ס  ולדעת  עשרה, 
גדולה כל כך“...“מושגים שכאלו הנם רחוקים כמרחק 
שנות אור מאיתנו, אולם גם דור או שנים לפנינו חיו 
אנשים במושגים אחרים למרי מאלו המוכרים לנו. אחת 
מדמויות ההוד שידעה ירושלים היה רבי בן ציון ידלר 
זצ“ל המגיד הירושלמי הנודע. מגיל צעיר סבל ממחלה 
נדירה שהרופאים לא עמדו על טיבה. מחלה זו היתה 
גורמת לכך שבמשך מספר חודשים בשנה הוא הצליח 
לראות בעיניו ובמהלך החדשים האחרים היה מתעור 
וסובל מכאבים איומים. אך למרות מוגבלותו העצומה, 
הוא נהג ללמוד בחדשים שבהם זכה לראות, ובחדשים 
שבהם כהה מאור עיניו היה חוזר ומשנן את תלמודו. 
במשך שנים מספר נהג כך, עד שביום מן הימים לאחר 
מספר שנים שבהן ראה ברציפות, הוא התעור לגמרי, 
וגאונותו  יגיעתו העצומה  וראיתו לא שבה אליו עוד. 
הגדולה הובילו לכך שהוא הצליח לסים בכל חודש את 
הש“ס! ומרוב חזרות על אותו דף גמרא, הצליח לסים 
כל דף במשך עשר דקות בלבד! עד שהצליח לחשב את 
השעה על פי דפי הגמרא שלמד“...“אמת“ המשיך הרב 
ובאר לבן שיחו,“מושגים אלו בלימוד אינם שיכים לנו 
שבפניהם  והפתויים  הנסיונות  זאת,  לעומת  אך  כלל. 
עומד בן דורנו, הם נסיונות אדירים. מספיקה לחיצת 
כפתור אחת כדי להכשל באסורים נוראים, ומי שעומד 
בנסיונות אלו ומצליח להמנע מלעשות את מה שעושה 
העברי,  כאברהם  שהוא  עצמו  על  מכריז  העולם,  כל 
עומד  הוא  אך  האחד,  העבר  מן  עומד  העולם  שכל 
הזכות שבעבורה  וזוהי  השני.  העבר  מן  חלמיש  בצור 
אנו מבקשים ומקוים שגם בדורנו השפל נזכה לביאת 
המשיח!“                                            ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, 
גביע הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!


