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המשנה אומרת )בכורים ג, ח(:“העשירים מביאים בכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב, 
והעניים מביאין אותם בסלי נצרים של ערבה קלופה, והסלים והבכורים נתנין לכהנים“. 
ומסבירים המפרשים:“ סלי עניים נתנים לכהנים, וקלתות של עשירים מחזירים להן 
מכאן אמרו בתר עניא אזלא עניותא“. הן עשירים והן עניים מצוים בהבאת הבכורים 
אל הכהן, העשירים ובעלי היכולת היו מביאים את בכוריהם בקלתות של זהב, והכהן 
היה נוטל מהם את הפרות ומחזיר להם את סלי הזהב שלהם, ואילו העניים, לעומתם, 
היו מביאים את בכוריהם בסלי נצרים, והכהן היה לוקח את בכוריהם ביחד עם הסל. 
מכאו אמרו ”בתר עניא אזלא עניותא“, העניות הולכת אחרי העני, שכן כזה הוא מזלו 
של העני...לא די לו, שאין לו במה להביא, והוא מביא בסל נצרים, אלא שעוד נוטלים 
ממנו הסל..ולעומת זאת העשיר, שיש לו את היכולת להביא בסלי זהב, זוכה לקבל את 
הסלים בחזרה. מהי באמת, הסיבה לנטילת סלי הנצרים ולהחזרת סלי הזהב? ישנם 
שונא  שהקב“ה  משום  היא  הראשונה  הסיבה  לכך:  וטעמים  סיבות  כמה  במפרשים 
גאוה, והעשיר המביא סל מזהב בדרך כלל מתגאה בלבבו על יכולתיו ומעמדו, לפיכך 
אין הקב“ה רוצה ליטול את סליו. לעומתו, את סל הנצרים של העני שהביא בלב שפל 
וברוח נמוכה, רוצה הקב“ה. הסיבה השניה היא משום שהעשיר מביא פרות בשפע 
מפרדסיו המלאים בתאנים, רימונים וזיתים משובחים, ואילו העני, שרק שלושה עצים 
עלובים גדלים בחצרו, מסוגל להביא תאנה אחת, שני זיתים ושלושה רימונים בסך 
הכל...ואת סל הנצרים שנראה לו ריק הוא ממלא בנירות ובצלופנים...אם יבוא הכהן 
ויוציא את פרותיו מתוך הסל, יבחינו כולם במתנה המועטת שהביא, וכלימה תכסה 
ללקיחת  הטעם השלישי  הסלסלה.  עם  ביחד  המתנה  את  הכהן  לוקח  לכן  פניו,  את 
סל הנצרים הוא שיש בלקיחה זו משום ברכה לעני, והכהן מביע בכך: תן לי את סל 
הנצרים, שכח ממנו, ובשנה הבאה, בעזרת ה‘, תזכה להקריב בסל של זהב...לעומת 
העשיר, שהכהן מסמל לו בכך את האחול כי גם בשנה הבאה יזכה להביא שנית בסל 
העניות  שפרושו:  עניותא“,  אזלא  עניא  ”בתר  של  בבריאה  הטבוע  זהב...היסוד  של 
הולכת אחרי העני, ומי שיש לו מזל רע, מזלו הרע תמיד רודף אחריו, בא לידי בטוי 
ולא  היה  לא  מעולם  הבא, שאמנם  הספור  את  מספרים  לכך  בהקשר  רבות.  פעמים 
נברא, אולם לקח נאה יש בצדו: עני אחד חש, שלכל מקום שאליו הוא הולך, הולך 
אתו מזלו הרע. כל משלח יד שהחל לעסוק בו-מיד התברר כבלתי משתלם, והוא חש 
את עצמו התגשמות של דברי האבן עזרא: אם אחליט למכור תכריכים-יחדלו האנשים 
נמאס  הימים  באחד  מותי.  עדי  השמש  תשקע  נרות-לא  למכור  אחליט  ואם  למות, 
בלוית  הקברות,  לבית  איפא,  הלך  למות.  נפשו  את  שאל  והוא  המצב,  מן  למיועדנו 
העניות, אשר כמובן לא ויתרה להצטרף אליו גם לשם, והודיע לה חגיגית:“זהו זה, 
כעת הולכים למות, ספור החיים העלוב הזה הולך להגמר...“. הוא חפר קבר, וכשהיה 
הכל מוכן, אמר לעניות:“הכנסי פנימה, מיד אבוא אחריך“. כשקפצה העניות פנימה, 
מהר העני להשליך פנימה גושי עפר גדולים, ועד מהרה כיסה את העניות באופן שלא 
תוכל להמלט ממקום קבורתה, ומהר לעזוב את המקום בסיפוק. וראה זה פלא, אפילו 
משגשגים,  העסקים  החלו  והלאה,  היום  לקרות-מאותו  שהחל  למה  האמין  לא  הוא 
כל משלח ידו הצליח לו מעל ומעבר למשוער. באחד הימים נכנס לבית הכנסת והנה 
הוא שומע את הגבאי מכריז על מכירת עליות. בימים עברו, כלל לא היה מעז לחלום 
על קניה כזו, אולם כעת, כשהמזומנים זורמים בארנקו כמים בנהר הירדן, הרי הוא 
הכנסת  בית  מתפללי  משלו.  סכום  ולהציע  לעמוד  כדי  מספיק  בטוח  עצמו  את  חש 
הופתעו מן המתחרה החדש שקם להם, מרביתם שמחו בשמחתו, אולם בעיני אחד מן 
העשירים לא מצא הענין חן כלל ועיקר. ”מיהו השנורר הזה, שהתחיל לקנות בכאלו 
סכומים?“ הרהר לעצמו, ומיד לאחר התפילה נגש  אליו והתענין בתפנית שקרתה לו. 
”ברוך ה‘, עסקי ’הולכים‘ כעת יותר טוב“, גילה לו העני בסיפוק, ומיד הוסיף וספר לו 
על הדרך המחוכמת בה בחר להתפטר מעניותו. מוחו של העשיר, אשר התקשה לראות 
בעין טובה את הצלחתו המסחררת של העני, הנפיק על אתר תכנית זדונית. כבר בבקרו 
של יום ראשון מהר לבית הקברות וחיפש את הקבר הטרי, עלום השם שנכרה שם 
לא מכבר. הוא חפר במהירות, ועד מהרה שחרר את העניות ממקום כלאה. ”כעת 

לכי אליו בחזרה“ הורה לה.                                       המשך בעמ‘ האחרון

5.51    5.49
6.47    6.29

7.42    7.40
8.18    8.21

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 430
שבת פרשת “כי תבוא”
שנת תשע”ח

העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה
ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

לדדות  מותר  ועוף  חיה  בהמה  כל  א. 
בצוארם  שאוחז  דהיינו  בחצר,  אותם 
ובצדדים ומוליכם אם הם צריכים לכך, 
ומשום צער בעלי חיים התירו לעשות כן 
בחצר, ויזהר שלא יגביהם באופן שיעקרו 
מוקצים  שהם  מפני  הארץ,  מן  רגליהם 
ואסור לטלטלם. אבל לא ברשות הרבים, 
גזרה שמא יגביהם ויעבור עמהם ארבע 
אמות. ואין מדדים תרנגולת, מפני שהיא 
שהוא  ונמצא  הארץ,  מן  עצמה  מגבהת 
מטלטל מוקצה, אבל דוחים אותה בידים 

מאחריה כדי שתיכנס.
על  הרובצת  ביונה  בשבת  שפגע  מי  ב. 
יכול  צידה,  מחוסרת  ואינה  אפרוחיה, 
לקיים בה בשבת מצוות שילוח הקן, כי 
טלטול  איסור  דוחה  תורה  של  המצווה 

מוקצה שהוא מדרבנן.
ג. תולעים שנמצאים בתינוק סמוך לפי 
הטבעת וגורמים לו צער, מותר לתפסם 
בידו ולהסירם, ואין בהם משום מוקצה, 

אך יזהר שלא להרגם.
ד. כלי שנשברה ממנו חתיכה בשבת, אם 
מלאכתה  מעין  לשמש  יכולה  החתיכה 
אם  אבל  בטלטול,  מותרת  הראשונה, 
אף  הראשונה,  למלאכתה  ראויה  אינה 
על פי שהיא ראויה לתשמיש אחר, אסור 
לטלטלה. ואם נשברה בחול והיא ראויה 
לכסות בה כלי מותר לטלטלה.                                                                  
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סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע: 

היו  לא  המוקדמות  הארבעים  שנות  של  ישראל  בארץ  החיים 
נפלו  רבים  מאורגנת,  היתה  לא  העולים  קליטת  קלים.  חיים 
לקיבוץ,  עיירה  בין  למושב,  עיר  בין  משוטטים  הכיסאות,  בין 
וברקע  גג.  לקורת  לחם,  לפת  למשענת,  ומשוועים  מחפשים 
הטרור. המחתרות העבריות אינן מניחות לצבא הבריטי, פיגועי 
ירי, מטעני חבלה, מעצרים. הערבים בליבוי יצרים של ראשיהם 
מפגעים ביהודים, ובתווך הבריטים שלבם נוטה לתמוך בערבים, 
אך הפוזה של מעצמת-על שקיבלה מנדט ל”סדר את העניינים” 
מעמידה אותם כשגרירים לא מוצלחים. בדרך לא דרך מגיעים 
ותוקעים  בנגב  דרומית  לעיירה  האפגנית  השיירה  בני  מרבית 
תנים  יללות  יותר  בו  שיש  ושומם  צחיח  מדבר  רקע  על  יתד 
מאשר כוכבים, שיש בו צנע ומחסור יותר שמחת-חיים. מכאן, 
ומאושרים.  חדשים  חיים  לבנות  צריך  הזה  המשמים  הנוף  מן 
אליה  להגיע  אבותינו  השתוקקו  שכה  הארץ  ישראל,  בארץ 
במסע הגלות המתיש, שסופו עדיין לא נראו באופק. מסע של 
סבל , מכאוב, שכול, ואין סוף דמעות, אבל תכליתו היא אמונה 
תמימה באבינו שבשמים, שדבריו עדיין תלויים בחלל העולם 
ונשבעים למי שעדיין שומע “... יש שכר לפעולתך, רחל האם 
היקרה, ושבו בנים לגבולם”. כן, מבטיח הקב”ה “סוף הכבוד 
לבוא, עוד מעט קץ הגלות ופתיחת שערי הגאולה אליהם תכנסו 
נרגשים ושֹוחקים, ואקבץ את כל הנידחים וכולם ישובו בריאים 
ושלמים לביתם”. הרב יוחנן רחמניאן נוטל על עצמו להמשיך 
ולהנהיג את קהילתו הקטנה, והוא נוסך בהם פעם אחר פעם את 
תקוות הגאולה. “נכון, עדיין קשה, עול הקיום כבד על צווארנו, 
אבל אנחנו בארץ הקדושה, פלטרין של מלך, וכאן להבדיל מארץ 
מוצאינו אפגניסטן, כאן כל מצווה היא יהלום בכתרו של המלך, 
כאן כל שבת שנשמרת היא כמו שירה מזוככת של מלאכי השרת 
האוהב  לחיבוקו  צמודים  אנחנו  כאן  רקיעים.  שבעה  החופפת 
יותר של אבא שבשמים. כאן בארץ אבותינו, הוא מנשק אותנו, 
בבחינת ישקני - מנשיקות - פיהו - כמו בנים שאבדו להם אי 
הביתה...”ומעיניה  שבים  הם  תמו  לא  כי  ברחמיו  אבל  שם, 
דמעות-ענק,  זולגות   - נשים  מעזרת   - אליטוביאן  שושנה  של 
יום  ועדיין לא שב. מאז אותו  בנה הקטן אביתר נחטף מידיה 
שלושת  בן  העולל  את  גזל  השודדים  אחד  כאשר  ונמהר  מר 
החודשים מידיה, חלפו כמעט שמונה שנים. נולדו לשושנה עוד 
חמישה ילדים בארץ ישראל, שני בנים ולאחריהם שלוש בנות. 
ילדי  קונם,  רצון  עושים  כולם  מבורכים,  כולם  בריאים,  כולם 
חמד השובים ביופיים ובאצילותם את כל רואיהם. אך שמחת 
איננה מצליחה  כאן בפלטרין המלך,  ילדיה שנולדו  החיים של 
הממאנת  שושנה,  אמא  של  הפנימי  האבל  שריון  את  לסדוק 
להתנחם. שושנה ממעטת לדבר. היא חיה בתוך עולמה הפנימי, 
ובכל צעד ובכל שעל היא משוחחת עם אבא שבשמים, ומזכירה 
לו את יגונה. “אבי שבשמים, אני יודעת שאתה שומע ומאזין 
לתפילותי, שוקל וסופר את דמעותי שהם כמו ים שאין לו סוף. 
כמו אב שכול,  עולם,  ריבונו של  גם אתה  דומה.  שנינו במצב 
ישובו,  מתי  מצפה  ואתה  אביהם,  שולחן  מעל  גלו  בניך  שהרי 
מתי ישבו שוב סביב שולחנך כשתילי זיתים, וישוררו לך, ויאירו 
פניהם אל מול זיו שכינתך. אתה אבאל’ה בוכה עליהם כמעט 
אלפיים שנה, ובוודאי כאבך ויגונך גדולים משלי. אבל אני בתך 
הקטנה, אמנם זכיתי לחסות בארץ הקודש בצל שכינתך, אבל 
להותיר  מבלי  זרה,  בארץ  שם  אי  לו  שאבד  בכורי  בני  מבלי 
מן  ושסוע  נקרע   - אבאל’ה   - וליבי  חיים.  סימן  מבלי  עקבות, 
העובדה שהילד שלנו אביתר, שהורתו ולידתו בקדושה ובטהרה, 
גדל אולי בחברתם של ערלים צמאי דם, וזוהי לא רק גלות, זה 
אסון נורא שנשמה קדושה נופלת חלילה לעמקי הקליפות על 
ומתחננת  מבקשת  “אני  אמא.  של  דמעות  בכפה...”  עוול  לא 
אבא, שתחזיר את בננו האובד עד לזרועותי, שאחבקו ואנשקו. 
חובה  יש  יקר  אבא  ועליך  והדמע,  התפילה  חובת  מוטלת  עלי 

לגבולו, לביתו”.  ושב אביתר  לי “אמאל’ה, בתי היקרה,  לומר 
התפילות הללו בנוסח כזה או אחר, חזרו על עצמן כמה פעמים 
ביום, אבל הדמעות הן אותן דמעות ממש. אחרי תשע שנים. 
שרה לויאן, חברתה הטובה של שושנה אליטוביאן נסעה באחד 
תפילת  אחרי  בטבריה.  הנס  בעל  מאיר  רבי  של  לציונו  הימים 
ישראל  עם  להצלחת  שלם  תהילים  ספר  וקריאת  בציון  מנחה 
ולשובו של אביתר החטוף לחיק משפחתו, היא פנתה עם כמה 
במשפחה  הבחינה  היא  בכניסה  שם  טבריה.  לחמי  מחברותיה 
חביבה - ברוכת ילדים - שישבה על ספסל בסמוך לכניסה וסעדה 
פניו אציליות,   ,10 כבן  ילד  ביופיו  הילדים בלט  בין  ליבה.  את 
עיניו מאירות, ותווי פניו דומים להפליא לפני ילדיה של שושנה 
אליטוביאן... היה זה דמיון מפליא... שאי אפשר לטעות בו. שרה 
פנתה לאם המשפחה “צהריים טובים, יש לך ילדים מקסימים 
ממש, האם כולם ילדייך... או שמא גם של אחיותיך...”. “ברוך 
השם, כולם ילדינו שיהיו בריאים...” השיבה האם “כולם בניו 
“לפני  לארץ?”.  עליתם  “מאיפה  המלכים...”.  מלכי  מלך  של 
להסיר  יכלה  לא  שרה,  האם.  השיבה  מאפגניסטן”  עלינו  שנה 
עיניה מהילד עדין הנפש שישב על הספסל, אחז בידו תפוח עץ, 
ועיניו תקועות בשחקים. “הוא הבן של שושנה... אין לי ספק...” 
הרהרה, ועשתה מעשה. היא רצה בזריזות במעלה הארוך לכוון 
ציונו של רבי מאיר. שם היא נזכרה, ניצב ג’יפ של הצבא הבריטי 
ובו חמישה חיילים. “סליחה שאני מפריעה לכם” אמרה “אבל 
כתינוק  שנים  לפני תשע  שנחטף  ילד  נמצא  בחמי-טבריה  כאן 
לי  ואין  שנים,  אותם  כל  נעלם  הוא  באפגניסטן...  מאמו  קטן 
ספק שהוא חי, ונמצא כרגע בחיק משפחה הסועדת לבה סמוך 
בבן  מדובר  הדבר...  את  שתבדקו  מבקשת  אני  לחמי-טבריה. 
יסופר.  כי  יאומן  לא  מתנחמת...”.  אינה  אשר  שלי  חברה  של 
החיילים הבריטים היו קשובים למילים שיצאו מלב דואג, הניעו 
ירא שמיים  יהודי  אב המשפחה  טבריה.  לחמי  ופנו  הג’יפ  את 
כבן 55 נקרא לחקירה, ואכן תוך דקות ספורות הודה. “אומנם 
כן, הילד משה איננו בני יוצא חלצי. לפני כתשע שנים בהיותו 
תינוק בן מספר חודשים הגיע אלי שליח אפגני מטעם כנופיית 
יהודי  ילד  שהוא  אמר  הוא  למכירה.  אותו  לי  והציע  ליסטים, 
שנחטף לא מכבר מאם יהודיה שנמלטה מהמדינה. ראיתי שהוא 
מהול ושילמתי עליו כמה מאות מטבעות, וכך פדיתי אותו מידי 
הליסטים, ומאז הוא גדל אצלנו כילד שווה בין ילדינו... אבל אני 
ילד  הוריו האמיתיים... הוא  ישוב לחיק  ורעייתי נשמח שהוא 
מיוחד במינו, עדין נפש, אציל במידותיו... מלאך”. למחרת היום. 
ענן האבק שהעלה הג’יפ הבריטי בפאתי העיירה הדרומית, היה 
גבוה מתמיד. שושנה הביטה בג’יפ הדוהר, שנעצר סמוך לביתם 
שמיים,  ירא  יהודי  בריטיים,  חיילים  שני  ירדו  הג’יפ  מן  הדל. 
וילד כבן 10. שושנה לא טעתה, זה אביתר!!! אין ספק זה הוא. 
גם  יותר,  פניו האציליות לשני אחיו הקטנים  הוא דמה בתווי 
הליכתו היתה כשלהם, ראשו מוטה כלפי מטה ועיניו ביישניות. 
איך שתרצו,  או  זעקה,  או  וצעקה  במרוצה  החוצה  יצאה  היא 
מהנקודה הכי בוערת של האם היהודיה: “תודה אבאל’ה תודה 
ארוך  חיבוק  זה  היה  הביתה...”.  אלי,  אביתר  את  שהחזרת 
ומרוגש שאין לו סוף, ואם מישהו יודע להבחין במדבר בוכה, 
אין ספק שהיה מבחין בדמעותיו של הנגב חורשות תלמים. עשר 
אביתר  של  חופתם  שנערכה  לפני  ספורות  דקות  אחרי,  שנים 
העתידית,  לכלתה  שושנה  קראה  ליבו,  בחירת  עם  אליטוביאן 
אימצה אותה אל ליבה ואמרה לה: “כלתי הנפלאה, אני נותנת 
לך את בני בכורי אביתר, שהוא בחור לתפארת, הוא כולו עשוי 
מדמעות של אמא... קחי ממני עצה קטנה, עצה של אם יהודיה, 
כוח  יש  הללו  לדמעות  כי  ותבכי,  ילדיך, תבכי  על  רבות  תבכי 
יודעת  ואני  מפוארים...  לאילנות  להצמיחם  לגדלם,  להחזירם, 

על מה אני מדברת...”.
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



בעבודה  שנים  עשר  במשך  עבדתי 
יום  פתאום  טובה.  הכנסה  עם  מסודרת, 
בהיר אחד הודיעו לי שאין בי צורך יותר, 
לחץ  להפעיל  ניסיתי  מפוטרת.  ושאני 
ולבקש שיבטלו את רוע הגזרה, אך זה לא 

הואיל.
חודש  שתוך  וחלק  חד  באופן  לי  הודיעו 
פניתי  לי  בצר  עבודתי.  את  מפסיקים 
נפש”,  “פדיון  לעשות  ינון”  ל”חסדי 
בקשתי שאם זה לטובתי שישאירו אותי 
במקום העבודה הנוכחי, ואם לא שאמצא 
למחרת  לי.  שמתאימה  אחרת,  עבודה 
שעשו  לודא  ינון”  ל”חסדי  התקשרתי 
עשו  כבר  שאכן  ונאמר  הפדיון,  את  לי 
לי את ה”פדיון”. לאחר מכן אני מקבלת 
שיחת טלפון ממקום העבודה שמצאו לי 
תפקיד טוב יותר, אפילו יותר קל ובאותה 
ולשליחיו  עולם  לבורא  תודה  משכורת. 

הנאמנים...                      
     בעילום שם

ופתאום  בעבר,  צינתור  עבר  שלי  דוד 
לעשות  צריך  והיה  בלב,  דלקת  לו  היתה 
לעשות  חששו  הרופאים  צינתור.  עוד  לו 
היה פשוט, הרבה  לא  פעם. המצב  עוד  לו 
בהחלטות  בחשבון  נלקחים  פראמטרים 
כאלה, זה לא דבר פשוט. לאור המצב לפני 
נפש”  “פדיון  עבורו  הזמנו  השני  הצנתור 
ובקשנו שיתפללו עליו חזק  ינון”  ב”חסדי 
עבר  הצנתור  השם,  וברוך  יצליח.  שזה 

בהצלחה, וכבר שוחרר מהבית חולים...
אין מילים להודות...

     ל.י. /  ירושלים

הבת שלי סבלה בהריון הראשון מרעלת הריון, 
לחודש  נכנסה  בואקום..עכשיו  גם  וילדה 
מתי  יודעת  לא  חרדה,  היתי  והאמת  תשיעי, 
היא תלד והיתי מודאגת שלא תעבור עוד פעם 
ראיתי  ושם  חתן,  בשבת  היתי  סיפור.  אותו 
את העלון “תפארת ינון” והוא מצא חן בעיני, 
שמרתי אותו ולמחרת התקשרתי להזמין לה 
מתי  יודעת  לא  ינון”,  ב”חסדי  נפש”  “פדיון 
התאריך המשוער, ליתר בטחון אני עושה לה, 
וברוך השם, אני שמחה שעשיתי את זה בזמן 
ילדה  טוב  ובמזל  טובה  בשעה  חכיתי.  ולא 
להודות  צריך  קלה,  בלידה  בריאה,  תינוקת 
להשם! זה בכלל לא מובן מאליו, צריך להודות 

ולא להפסיק להודות....
בעילום שם

הנכד שלי תינוק בן כמה שבועות, מאז שנולד 
יש לו כל מני בעיות, כל פעם חוששים למשהו 
מצאו  עכשיו  באחוזון,  לא  אוכל,  לא  אחר, 
בעיה בריאותית אחרת, שלחו אותו לבדיקות, 
הבעיה  שאם  שאמרו  עד  לא?!  מה  למומחה, 
לא תפתר ככה יצטרכו התערבות כירורגית ה‘ 
ירחם,. מיד כשנודע לי דבר הרופאים התקשרתי 
ל“חסדי ינון“ שיעשו לו ”פדיון נפש“ ושיהיה 
הפדיון,  אחרי  ממש  השם,  וברוך  רפ“ש.  לו 
לעלות  התחיל  וגם  פתרונה,  על  באה  הבעיה 
יוסף...מודה  פורת  בן  הסתדר,  הכל  במשקל. 

מכל הלב לבורא עולם ולשליחיו הנאמנים....
בעילום שם

לו  שיש  למרות  במקצועו,  מהנדס  שלי  הבן 
לא  הוא  מבוקש,  תחום  זה  וכביכול  תואר, 
מצא עבודה הרבה זמן. הכל היה בסדר אצלו, 
שלח קורות חיים, הלך לראיונות וכלום. בצר 
לי לראות אותו כך, התקשרתי ל“חסדי ינון“ 
המזל  לו  שיפתח  נפש“  ”פדיון  לו  שיעשו 
וימצא עבודה כבר... וברוך השם, מצא עבודה 
יד ההשגחה....  בחוש את  רואים  ממש מהר. 

תודה לבורא עולם..                   אסתר מפ“ת



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 

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים
לחסדי ינון < 

תורמים את שווי המוצר:
לחם חלב וגבינה <

המשפחה הנזקקת תקבל 
קופון לקניית

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

ח”ג כל השנה
אצלנו ל

 המשך מטעמים לשולחן: ”בחיים לא אחזור אליו“ 
קראה העניות בכעס, ”לא ראיתי מה עשה לי? אתה 
התנהגת אתי כמו ‘בן אדם‘, לכן מהיום והלאה אלך 
פרוש  מובא  שהיה“,  ”מעשה  בספר  איתך...“  רק 
מאמר  אודות  ישי  עמרם  הרב  צחות  בדרך  שאמר 
ישנם  בעולם  עניותא“:  אזלא  עניא  “בתר  הגמרא 
קמצנים, אשר כאשר מגיע אליהם עני ומבקש מעט 
אוכל, הריהם עוטים על פניהם הבעת צער ואומרים 
ואין  כך  כל  דחוקים  עצמנו  אנו  גם  נעשה?  מה  לו: 
לנו אפשרות לסיע לך! אולם, ברגע בו הוא הולך לו, 
הם משילים מעליהם את מעטה המסכנות המדומה, 
ופונים מיד לאכול ולשתות כיד המלך. זהו שנאמר-
סים הרב עמרם ישי-“ בתר עניא“ אחרי שהעני הלך 
מתפוגגת  שלהם  העניות  עניותא“,  ”אזלא  מהם, 

ואיננה, ושוב אין הם מחזיקים את עצמם לעניים.
ומתוק האור     

המשך מטעמים לשולחן

פגעי 
הטכנולוגיה

קו הרב קובי לוי הי”ו
בנושא פגעי הטכנולוגיה

שאלות ותשובות בנושא
פגעי הטכנולוגיה

079-5609772

079-5558299


