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זמני שבת פרשת “שופטים”

צדק צדק תרדף למען תחיה
בספר ”שיח צדיקים“ הביא מהספר ”ברכת משה“ לפרש מקרא זה בדרך
צחות :הרי היצר הרע תמיד מחפש לאדם תרוצים שונים מדוע לא לקים
מצות צדקה כתקונה .כשרואה היצר שהאדם מבקש לתן צדקה ,הוא בא
ואומר לו” :הרי אמרו חז“ל (סוטה מט ,ע“ב) ’גדולה גמילות חסדים יותר מן
הצדקה‘ ,אם כן עליך לעסוק בגמילות חדים ולא בצדקה“ .כאשר יבוא
לעסוק בגמילות חסד להלוות לעני ,יאמר לו“:מנין לך שיחזיר את ההלואה
בבוא העת ,מוטב לך שתעשה גמילות חסדים עם עשיר שיש לו ממון
ויוכל לפרוע חובו“ .וכשירצה לגמול חסד עם עשיר ,יאמר לו ניצר“:מנין
לך שהוא עשיר ,אולי מחר יתהפך עליו הגלגל ,על כן אין לך אלא לגמול
חסד עם המתים “...הינו ,שתקפיד לקים מצות הלוית המת ואל תוציא
ממון מכיסך לשום אדם ,לבל תניח מעותך על קרן הצבי .מאידך גיסא,
יש לו לאדם להתבונן ולחשוב שכר מצוה כנגד הפסדה ,שהרי על מצות
צדקה כתיב“:וצדקה תציל ממות“ (משלי י ,ב) אם כן ,על נתינת הצדקה יזכה
לאריכות ימים ושנים ,ואילו על גמילות חסד שעושים עם המתים ,משלם
הקב“ה מידה כנגד מידה ,וכמו שאמרו חז“ל (כתובות עב ,ע“א)” :דספד-
יספדוני ,דקבר  -יקברוני“ .ואם כן ,מוטב לו לעשות צדקה ויזכה לחיים,
משיעסק רק בגמילות חסדים עם המתים ויזכה להספד וקבורה נאותים...
דבר זה נרמז בפסוק שלפננו “:צדק צדק תרדוף למען תחיה“ עליך לרדוף
אחר מצות הצדקה ,ולא להתפתות לדברי היצר הרע המפתה אותך לעסוק
בגמילות חסד עם המתים בלבד .מדוע? ”למען תחיה“ ,כי על ידי מצות
הצדקה תזכה לאריכות ימים ושנים טובות .מן הראוי להוסיף כאן את
ספורו של רבי יעקב גלינסקי זצ“ל(,הובא בספר ”והגדת-הגדה של פסח)
ספור אותו היו רגילים לספר בנובהרדוק :עשיר קמצן חלה בטיפס הבהרות.
היתה זו מחלה קטלנית .ממנה איש לא קם .בצר לו הבטיח שאם יתרפא
יתן חצי מליון זלוטים לצדקה .הון עתק ,אבל הבטיח בלב קל ,שהרי איש
לא הבריא ממחלה זו .אז למה הבטיח? כדי שיהיה מה לומר בהספדו...לא
עזר לו ,ונרפא לאסונו .מיד התיצבו העניים בתור ארוך ,לקבל חלקם בחצי
המליון .חשכו עיניו ,מה יעשה??? לאשרו ,היה יודע ספר .זכר את דברי
הגמרא (סוכה מב ע“ב) שגדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה .הודיע שחצי
המליון עובר שדרוג :לא לצדקה אלא לקרן גמ“ח .חשב שהואיל  ,איפה!
התור התארך בכפלים ,כי גם העשירים עמדו בתור להלואת גמ“ח ,שהרי,
כמו שמבואר שם בגמרא ”גמילות חסדים  -בין לעניים בין לעשירים “.מה
עושים? אה ,נזכר שהגמרא אומרת טעם נוסף“:צדקה -בממונו ,גמילות
חסדים בין בגופו בין בממונו“ הודיע לכולם שהחליט לשנות את היעוד:
במקום להקצות כסף לצדקה ,ומה הוא כסף ,בסך הכל ממון ,מוכן הוא
לעשות הרבה יותר ,לטרוח בגופו .לא שער את התוצאה .אנשים התדפקו
על דלתו בלא סוף  :אולי מוכן הוא לסעוד את בנם החולה ,אולי יאות
ללוות את אביהם הקשיש ,אולי מוכן הוא לעזור בנשיאת משאות..חשב
העשיר :וכי בשביל זה הבראתי ,כדי לבלות ימי בעזרה לזולת? חיב להיות
לכך פתרון! .עין ומצא .ודאי ,לפיכך נכתב הטעם השלישי “:צדקה  -לחיים,
גמילות חסדים בין לחיים בין למתים“ .התנדב איפא לחברא קדישא ,ונשם
לרוחה :אף אחד לא עמד בתור כדי להקבר! ...אשריו ,גם קים נדרו וגם
נשאר עם רכושו .תלמיד נאמן של פרעה ,וממשיך מורשתו! מפרעה למדנו
לומר דבר אחד ולעשות דבר אחר ,להבטיח ולסגת .למצא מוצא” :לכו נא
הגברים“ בלי הצאן והבקר...
(טז ,כ)
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הפטרה“ :אנכי אנכי”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
דיני הבדלה בתפלה
א .מי ששכח להתפלל ערבית
במוצאי שבת ,אבל הבדיל על הכוס,
שעליו להתפלל שחרית שתים ,אין
צריך לומר אתה חוננתנו לא בתפלה
הראשונה שהיא תפלת שחרית ולא
בתפלת התשלומין של ערבית ,לפי
שכבר הבדיל על הכוס .אבל אם לא
הבדיל על הכוס ,יאמר אתה חוננתנו
באחת מן התפלות בשחרית.
ב .במוצאי שבת אחר תפלת י“ח
של ערבית אומרים ,ויהי נועם ה“א
עלינו וכו‘ ,יושב בסתר וכו‘ ,וכופלים
הפסוק אורך ימים אשביעהו ,ואתה
קדוש ,וסדר קדושה .ואם חל יום טוב
באמצע השבוע דעת הגאונים שאין
לומר ויהי נועם ולא סדר קדושה,
ולפי דעת המקובלים יש לאומרם
תמיד ,וטוב לנהוג כדעת המקובלים.
ורק במקום שנהגו שלא לאומרו,
אין לשנות מנהגם ,הואיל ומנהגם
יסודתו בהררי קודש.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע

החיים ,צריך לומר ,לא חייכו לעברה של ברכה מינץ .אם לדייק
לא רק שלא חייכו אליה ,הם אפילו צבטו ,חתכו ופצעו אותה
כמעט מכל כוון במהלך חייה הקצרים .כן ,חובה לציין כי לא
לכל אדם בעולם יש את תעצומות-הנפש להרגיש ולתרגם עד
הנימים הדקים ביותר ,כי כל מה שעושה הקב”ה לטובה הוא
עושה .יש אנשים שמעבירים  80-70שנות חיים ,והם עדיין
אפילו לא בתחילת הדרך ,להודות בפה מלא “הכל לטובה ,גם
זו לטובה” ,ובטח ובטח שברכה מינץ ,אלמנה צעירה מטופלת
בילדה בת ארבע ותינוקת בת כשנה לא מסוגלת לומר זאת.
אין לה את הבשלות להבחין שבכל מכה וחבורה ,טמונה כבר
הרפואה .לא חלילה ,שלא תטעו ,אין לה טרוניות כלפי שמיא,
ההיפך ,היא מודה לקב”ה בכל רגע נתון שהיא זוכה למרות
ההסטוריה הקשה ,להיות אמא טובה ומסורה לבתה התינוקת
החביבה חדוהל’ה ,ולגדולה יותר שירלי .את הזכות להיות אמא
במשרה מלאה לבנותיה היא קיבלה ביסורים גדולים ...התענוג
הזה עלול היה לחמוק מבין אצבעותיה ולהותירה לא רק אלמנה,
אלא אשה אומללה ובודדה שבנותיה גדלות בשדות זרים .השם
ישמור .לא לכל אחד מספרת ברכה מינץ על המבחן שבו עמדה
בהצלחה אשר פתח לה את שער הזכות לקבל את בנותיה לידיה
עם כבוד עצמי והרבה בטחון לדרך צלחה בעזרת השם .ברכה
מינץ נולדה להורים טובים ויראים במושב קטן בדרום הארץ,
בת אמצעית בין שני אחים מוכשרים ונמרצים .האסון נחת
על משפחתם כרעם ביום בהיר .אמם הצעירה נהרגה בתאונת
דרכים קטלנית ,היא הלכה לתומה ברחוב כשנהג בגילופין סטה
מן הכביש ופגע בה למוות .ברכה היתה אז בת  .12אביה נכנס
לטראומה נפשית קשה וחדל לתפקד”.הייתי ילדה בת  12לבד
בעולם .אמא בעולם האמת ,אבא בעולמו הסגור חי מאישפוז
לאישפוז ,ושני אחי היקרים בישיבות .בכוחות נפש אדירים
הצלחתי לסיים את הסמינר בציונים טובים ,אבל עם לב מיוסר.
הגעגועים לאמא לא עזבו ולא עוזבים אותי” ,היא מספרת .עם
סיום הסמינר ברכה משתדכת ליפתח מינץ ,בחור ישיבה מתמיד
גדול ועדין נפש ,שכל מכיריו ורבניו צופים לו גדולות .החתונה
היתה מרגשת ,הבחורים רקדו ,הרבנים ברכו והאופק הזמין לה
הרבה אור ושמחה בחיים .היא היתה זקוקה למשפחה בריאה,
כדי להתנתק מן החורבן של הבית הראשון .בהסטוריה היהודית
רשומים שני חורבנות .יש גם חורבן לבית השני...שנה אחר-כך
נולדה ליפתח וברכה מינץ התינוקת המקסימה שירלי עם מאור
פנים מיוחד וחיוך מקסים .בתמונות רואים את יפתח מגביה
אותה והצחוק של השניים ,האב והבת ,מתגלגל לו אל מחוץ
לתמונה .שנתיים אחר-כך במהלך ההריון לקראת הולדתה של
חדוהל’ה ,יפתח דיווח לרעייתו על חולשות התוקפות אותו
במהלך הלימודים“ .אני מרגיש חצי מעולף .צמא ...לא יודע
מה עובר עלי” התלונן בפניה .ברכה מינץ חרדה ,ולחרדה שלה
היה בסיס מוצק .הרופאים באיכילוב גילו לה את הנורא מכל.
המחלה הארורה מקננת ביפתח ,וצריך הרבה ניסים ותפילות
וזעקות לאבא שבשמים ,כדי לצאת מהצרה הזו .אחרי הטיפולים
וההקרנות ,היה שביב של תקוה ,אך השביב הזה מהר מאד דעך
לו .כבשונו של עולם נסתר מאיתנו ,ומה לנו חשבונות שמים?
חודשיים לאחר שנולדה בתם השניה ,יפתח היה במצב אנוש.
שבוע לפני פטירתו ,בשארית כוחותיו ממיטת חוליו לחש יפתח
מינץ באוזני רעייתו השבורה את צוואתו הרוחנית“ :ברכהל’ה
שלי ,את אשה נפלאה ,היינו זוג נשוי זמן קצר מאד ,ואני מודה
לקב”ה על שנות האושר שלי איתך .כל רגע וכל שניה שמחתי
על הזכות שנפלה בחלקי להיות בעלך .אינני בא בטרוניה כלפי
שמיא ,חלילה ,חינכו אותי לקבל הכל באמונה תמימה ,הכל
לטובה .שתי בקשות לי אליך ,ואני מקווה שהקב”ה יתן לך את
כוחות הנפש לעמוד בהן .האחת ,בעוד מספר ימים אשיב את
נשמתי לבורא ,אנא תאמרי עמי “קריאת שמע” ,אנחנו נשמה

אחת .הבקשה השניה ברכהל’ה ,אנא ,חנכי את בנותינו ללכת בדרך
השם ,וספרי להם על אבא שהן בקושי הכירו .אין לי ספק שאת
תמשיכי להיות אמא שמחה ומאושרת למען בנותינו הנהדרות”.
חורבן בית שני .יפתח נפטר.ברכה מינץ ,אלמנה צעירה עם שתי
בנות קטנות ,לא שמחה ולא מאושרת .כוחות הנפש לא עמדו
לה .יפתח ביקש שתגיד איתו “קריאת שמע” ,אך היא נמלטה
באימה מן המחלקה .זה היה למעלה מכוחותיה .כמה מידידיו
היו לצידו ברגע ההוא .החיזוקים והעידודים שקיבלה מגיסותיה
לאחר הפטירה לא פעלו בה נצורות ,והיא החלה לדעוך ,כמו נר
שהשמן אוזל ממנו ,היא הבהבה מצוקה ...הנפש התרסקה והיא
החלה לישון מרבית שעות היום .אחר-כך האישפוז הכפוי ,ושתי
בנותיה נלקחו ממנה בעל כורחה למשפחת אומנה .זה היה עבורה
חורבן בית שלישי .יפתח כל כך ביקש שהיא תגדל אותן .תחנוניה
לפני העובדת הסוציאלית לא נשאו פרי .הלשונות הרעות דיווחו
שהיא מבולבלת ,שהיא עסוקה בשטויות ,שהיא פוזלת לרחוב,
שהיא התחילה לעשן ,שאי אפשר לסמוך עליה ,שסכנה להחזיר
אליה את הבנות .רשויות החוק הפכו לחומה בצורה בפני אשת
שלושת החורבנות ,שהחלה להיאבק על הזכות המשמעותית
היחידה בחייה :לגדל את בנותיה“ .את לא מסוגלת לגדל את
בנותייך .תביני!!!” .השיבה לה העו”סית“ .לא ניקח סיכון.”...
“אני מסוגלת!!!” ,צעקה ברכה מעמקי שברונה“ ,חזרתי לעצמי.
אני אהיה אמא נפלאה .תנו לי צ’אנס נוסף!!!” .אחר-כך התחילו
השיחות עם הפסיכולוגים .המוטיב המרכזי היה המסוגלות שלה
להתמודד עם החיים בכלל ,ועם גידול ילדים בפרט“ .תראי גב’
שולמן (הפסיכולוגית) הטרגדיות שעברתי ,לגדול בלי אמא בגיל
כל כך קריטי ,ואחר-כך הנפילה של האבא ,והנורא מכל מותו של
בעלי ,הן עומס ענק .אני יודעת שקרסתי ,אבל עכשיו אני בתהליך
של צמיחה .אם לא יחזירו לי את בנותי ,עלולים להמיט עלי אסון
שאין ממנו מוצא .אם לא תתנו לי סיכוי נוסף ,אתם תהיו שותפים
לחורבן הבית שלי ...אני מתחננת לפניך העמידו אותי במבחן...
תראו שאצליח .אני עוד אהיה אמא הכי טובה בעולם לשירלי
וחדוהל’ה התינוקת .”...הפלא ופלא לאחר כ 10 -שיחות הודיעה
לה הפסיכולוגית גב’ ציפורה שולמן על נסיון קטן שעומדים
לערוך לה“ .ובכן הקשיבי ברכהל’ה .ניהלתי איתך עד היום 10
שיחות פוריות .קשה לי לאמוד את כוחות הנפש שלך ,ואת יכולת
ההתמודדות והעדיפויות הנפשיות שלך .אני ערה לעובדה שיש בך
רצון להיות אמא פעילה .בתום שיחתנו ,את תכנסי לחדר הסמוך.
החדר חשוך .לפתע יידלק האור למשך שלוש שניות ,תביטי על
השולחן ,יש בו כ 20 -פריטים .עליך להרים פריט אחד בלבד
ולצאת” .הדלת נפתחה וברכה מינץ נבלעה בחושך .לפתע נדלק
האור ,על השולחן ממולה היא הבחינה בהמון פריטים .חפיסת
סיגריות ,מצית ,ספר קריאה ,עגבניה ,פלאפון ,בקבוק שתיה חריף,
ועוד ועוד .בזווית עינה היא הבחינה בקצה השולחן בבקבוק
פלסטיק כחלחל להזנת תינוקות ,באותה שניה כבה האור ,והיא
הצליחה בהינף יד לחטוף את בקבוק התינוקות ולצאת .הוא היה
מלא במטרנה .גברת שולמן המתינה בחדר הסמוך .ברכה ,שיצאה
במרוצה ,הניחה את בקבוק התינוקות על שולחנה ופרצה בבכי
תמרורים“ .הוי אבאל’ה שבשמים ,אני כל כך רוצה להאכיל את
חדוהל’ה עם הבקבוק הזה ...רחמי עלי גברת שולמן ,תעזרי לי
להיות עוד פעם אמא .”...גברת שולמן קמה ממקומה חיבקה את
ברכה מינץ ואמרה לה “ברכהל’ה מתוקה ,אני שמחה לבשר לך,
שעד סוף השבוע יחזירו לך את הבנות .את שוב תהיי אמא ,ואני
מעניקה לך במתנה את הבקבוק הזה .הוכחת לי במשך השיחות
ובעיקר בנסיון האחרון את טהור ליבך ומוכנותך לחזור לאמהּות
בריאה וטובה .תמיד אהיה לימינך ברכהל’ה .”...חיבוק ארוך
ואמיץ של שתי נשים פתח לברכה מינץ ההולכת ונבנית ,צוהר
אופטימי לבנין ביתה החדש בשעה טובה.
באדיבות המחבר ,הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

לע”נ יוסף בן רבקה ,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

לפני כשבע שנים עשיתי תאונה עם האופנוע
ועברתי ניתוח להחלמה .הרופאים אמרו שצריך
לכרות את הבוהן ברגל בשביל שהוא יבריא .לא
הסכמתי וברחתי מהבית חולים .לאחר מכן שמעתי
על הארגון הנפלא ”חסדי ינון“ ועל פועלו הרב
והתקשרתי לעשות ”פדיון נפש“ .ובסיעתא דשמיא
ב“ה נושעתי .לאחר תקופה מהבריחה חזרתי
לבדיקות שגרתיות .והרופאים אמרו שבדרך פלא
הכל הסתדר .ולא צריכים לכרות כלום .ב“ה עכשיו
אני בריא ושלם .תזכו למצוות!
אביחי א .תל אביב

ביום חמישי לפני שבוע עשיתי
בדיקת הריון מיוחדת סריקה
מורחבת .בבדיקה מצאו בעיות
בלב העובר ,גם מבחינת הדופק וגם
במבנה ,שלחו אותי לאקו לב עובר.
ביום ראשון התקשרתי ל”חסדי
ינון” להזמין “פדיון נפש” דחוף.
ביום שני בבקר עשיתי את הבדיקה
וברוך השם הכל היה תקין לחלוטין.
הזמינו את כל הרופאים כי לא
האמינו שזה אותו עובר ...תודה
לשם יתברך!

עשיתי טסט באזור שהרבה אנשים לא
מצליחים לעבור בטסט ראשון ,ובנוסף
עשיתי המון טעויות .כמובן שלא עברתי.
לפני הטסט השני אמרתי לעצמי שאני
לא לוקח צ‘אנס ,אמרתי שאם אני עובר
אני תורם ל“חסדי ינון“ חמש מאות
שקל .נגשתי לטסט ,הטסטר כמעט נגע לי
בהגה ,ולמרות זאת העביר אותי בהצלחה.
אני מתקשר לתרום את הסכום שנדרתי
ולהודות לבורא עולם...
בעילום שם

הבן שלי נבחן בכמה ישיבות ולא קבלנו שום
תשובה .משכו אותו ללא סיבה ,כל אחד וסיבה
אחרת אבל הימים עוברים ולא ידענו מה לעשות.
היינו במתח גדול ,כולם כבר משובצים בישיבות
ואנחנו מה יהיה עלינו? זאת הרגשה של חוסר
אונים .בסיעתא דשמיא מצאתי את העלון
עם סיפור על ”הפדיון נפש“ ,מיד התקשרתי
והזמנתי עבורו פדיון ,ביום שעשו לו את הפדיון
בבקר ,קבלנו תשובה חיובית מאחת הישיבות,
תודה
וברוך השם הכל הסתדר לטובה.
לבורא עולם!...
(בעילום שם)

(בעילום שם)

חברה טובה התקשרה מאד מודאגת ,קיים חשש
שלבעלה מצאו את המחלה  .היתי המומה אבל
באותו רגע מה אפשר כבר להגיד? לא דברתי
הרבה ,נתתי לה מספר טלפון שתעשה לו
דחוף ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ .והיא כמובן
התקשרה מיד והזמינה ”פדיון נפש“ עבורו לפני
הביופסיה שהיה צריך לעבור .אחרי כמה ימים
חברתי היקרה על הקו ונשמעת אנחת רווחה
מפיה “ברוך השם זה לא ממאיר“ .לפני בדיקה
נוספת אצל הרופא היא הזמינה עוד ”פדיון נפש“

עבורו .ומיד לאחר הפגישה התקשרה לעדכן
אותי .אז ספרה לי יותר בפרוטרוט ששמונים
אחוז מהדאגה ירדה .צריך לטפל בזה אבל זה
לא מה שחשבו וזה לא משהו מסוכן .השבח
לאל .עכשיו גם ממני נפלטת אנחת רווחה.
אני מתקשרת בשמה כדי להודות לבורא עולם
על כל החסדים ...קטנתי מכל החסדים...
(בעילום שם)

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

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:
קופון:
טרה/תנובה
ימים6002
ליטר
3-5.7.16
1קוד
פריט :א’ ב’
 /42015ג’
21
שקית
1/4740חלב
42008/413108
מימוש בתאריכים:
 1ליטר
טרה/תנובה
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

11
1

ש”ח

שקית חלב

ש”ח

11
1
ש”ח

ש”ח

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
מוגבל למימוש אחד

לחם אחיד
ברמן
/דגנית

1

 1ליטר טרה/תנובה
בס"ד

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

לחם אחיד
ברמן
/דגנית

1

ש”ח

ש”ח

קוד קופון6006 :
Ê

92

שקית חלב

4123284/4129545
/4132903מוגבל למימוש
אחד

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

ש”ח

בס"ד

97532
/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903
גר’/412954
4123284
250
טרה/תנובה
מימוש בת

גבינה

ש”ח

גבינה

 1ליטר טרה/תנובה

א) כתב דמותר לברור כשעה לפני הסעודה [וע”ע בספרו

שו”ת רב פעלים ח”א או”ח סי’ יט)] מכל מקום הראש”ל
זצ”ל בהליכות עולם (ח”ד עמ’ עה) כתב שכשבורר
לצורר הסעודה שהסעודה נמשכת זמן רב ,לא הותר
לברור אלא סמוך לסעודה ממש ,ולכן אין לאשה
לברור את הירקות אלא אחר שיחזור הבעל מבית
הכנסת כדי שהברירה תהיה סמוך לסעודה ממש.
ורק אם בורר לא לצורך סעודה אלא לצורך אכילה
קטנה מותר לו לברור כשעה לפני הסעודה .וע”ע
בחזו”ע (שבת חלק ד’ עמ’ קפ).

ש”ח

Ê

ש”חככה זול
כמה קרוב,

קוד קופון6009 :

Ê

קוד פריט/474502 :

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

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

1

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

גבינה

גר’

מימוש2506009
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:

בס"ד

.16
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

Ê

1

1

1

שאלה :אם מותר לאשה לברור את הפירות
והירקות שאוכלים לקינוח בסיום הסעודה?

ש”ח

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קרוב ,ככה זול
כמהש”ח
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

ש”ח

1
1

תשובה:

אף שהרב בן איש חי זצ”ל (פר’ בשלח סעי’

/10945450/10239
כמה
קרוב ,ככה זול
7532

1

1

ש”ח

שאלה :כמה זמן לפני סעודת שבת ,מותר לאשה
לברור את הפרות והירקות לצורך הסעודה?

כמה קרוב ,ככה זול

אריכים:
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

 250גר’ טרה/תנובה

1

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

מוגבל למימוש אחד

ש”ח

1

ש”ח

קוד פריט/474502 :

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  1ליטר
.16
טרה/תנובה
ש”ח
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

1 1

כמה קרוב ,ככה זול

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

בס"ד

שקית חלב

ש”ח

גבינה

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

מוגבל למימוש אחד

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’

ש”ח

גבינה

אריכים:
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

1

אחד

מוגבל למימוש אחד

1
1

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

11

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’
ברמן/דגניתו’

ש”ח

בס"ד

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

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

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
כמה קרוב ,ככה זול
/4129545/41329
250
4123284
טרה/תנובה
ש”ח
מימוש
גר’ בת

בס"ד

ש”ח

ברמן/דגנית
לחם אחיד
ברמן/דגנית

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

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

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’

Ê

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

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

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

ש”ח

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
קוד קופון:
מוגבל למימוש אחד

Ê

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

מוגבל
/42015למימוש אחד

ש”ח

לחם אחיד
ברמן

קוד קופון6003 :

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

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

גבינה

בתאריכים :גר’
250
קוד ש”ח
קופון:מימוש
6012

קוד
97532פריט/474502 :
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’
50/1023

/109454 7942/48192
/47621/4 5/4132903

גבינה

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

.16
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

1

1

1

ש”ח

ש”ח

ש”ח

הק ונה את עולמו ב ש
ע
ה
יש
אח ת

דרושים
מפיצים לעלון

בכל אזור הדרום
לפרטים:

03-6182992

תשובה :אין לאשה לברור לפני הסעודה את
הפירות והירקות שאוכלים אחר ברכת המזון
לקינוח סעודה ,ואפילו לצורך סוף הסעודה קודם
ברכת המזון אין הדבר ברור כל כך להתיר לברור
קודם הסעודה כשיש יותר משעה ,שיש לומר שלא
התירו אלא כשאוכל מיד בסעודה ונמשך לאחר זמן,
אבל לא בשביל קינוח הסעודה כגון פירות וירקות
שאין אוכלם מיד .וצ”ע( .הליכות עולם ח”ד עמ’ עז).

בואו לקבל מתנות!

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

לפרטים03-6182992 :

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

