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לנו מיום התוכחה. בלעם חכם של  לנו מיום הדין אוי  אבא כהן ברדלא אמר, אוי 
עובדי כוכבים, לא יכול לעמוד בתוכחתה של אתונו...יוסף קטנן של שבטים היה, ולא 
היו יכולים ]אחיו[ לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב: “ולא יכלו אחיו לענות אותו כי 
נבהלו מפניו“. לכשיבא הקב“ה ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר:)תהילים 
המקסימום  י(.  צג,  רבה  )בראשית  וכמה“  כמה  אחת  על  לעיניך‘  ואערכה  ‘אוכיחך  ג,כא( 
האפשרי הגמרא בברכות )ד, עב( מפרטת כמה קפיצות עושה כל מלאך בדרך לביצוע 
השליחות שהטיל עליו הקב“ו: ”תנא, מיכאל באחת, גבריאל בשתים, אליהו בארבע, 
חשוב  מדוע  חיים“:  ה“חפץ  שואל  באחת“  המגפה  ובשעת  בשמונה,  המות  ומלאך 
לדעת את מספר הפסיעות שכל אחד עושה בדרך לשליחותו? ומשיב, כי דקות אלו 
שליחותו  את  עושה  גבריאל  מהמלאכים.  הנלמד  וחשוב  יסודי  כלל  ללמדנו  באות 
בשתי קפיצות, משום שאינו יכול לבצעה באחת, ואילו מיכאל יכול לעשות באחת 
יכול לבצע את שליחותו בקפיצה אחת,  גבריאל  ולכן לא יעשה בשתים. אילו היה 
בודאי שהיה עושה כן. מכאן עלינו ללמוד שכל אחד חייב להפיק מעצמו את המיטב, 
לפני שנים אחדות  ה‘.  בנוגע לעבודת  יכול לעשות  ולעשות את המקסימום שהוא 
ארע בארה“ב מארע מופלא הנוגע לענין זה: מתאגרף יהודי אשר היה רחוק עד מאד 
מן היהדות, זכה שבנו ישוב בתשובה שלמה. באחד הימים הבחין שבנו יושב ולומד 
בהתלהבות דבר מה, ועיניו קורנות מאושר. לשאלתו במה הוא עוסק, השיב לו הבן 
שהוא לומד תלמוד בבלי. חשק רב התעורר בלב האב להבין את הקסם המושך את 
בנו לשעות של שקידה, והוא הפציר בבנו לשבת וללמוד איתו. הבן ישב איתו שעה 
יום, בסבלנות ראויה לציון. האב התקשה להבין ארמית, וכל  יום ועוד  ועוד שעה, 
בטויי הגמרא היו זרים לו. כל זאת בנוסף ללשון הקודש שאף היא לא היתה שגורה 
על לשונו. אולם חרף כל הקשיים ישבו השנים מדי יום ולמדו, עד אשר כעבור שנה 
)!( זכה האב המאושר לסים דף גמרא אחד. הראשון בחייו. הבן היה אף הוא מאושר 
על זכות אביו, אולם הוא לא פלל איזו בקשה עתידה להגיע כעת... ”אני רוצה לערוך 
‘סיום‘ על הדף“, אמר האב. הבן ניסה להסביר כי ”סיום“ נערך רק על לימוד מסכת 
שלמה, אולם האב התעקש ובקש לערוך ”סיום“ על דף הגמרא ”שלו“...בלית ברירה, 
רק  לא  השאלה  למשמע  פיינשטיין.  משה  רבי  הגאון  עם  בנידון  להתיעץ  הבן  נגש 
שעודד אותו הגאון לערוך את ה“סיום“ המבוקש, אלא אף אמר שהוא עצמו יבוא 
להשתתף ב“סיום“ זה...למחרת היום נערך ברב עם ”סיום“ גדול. האב המאושר קבל 
בהתרגשות רבה את אורחיו הרבים, והתכבד בהשתתפותו של רבי משה פיינשטיין, 
ההתמדה  ומן  שהשקיע,  העילאיים  המאמצים  מן  התפעלותם  את  מביעים  כשהכל 
יצועו,  על  האב  עלה  הארוע,  סיום  עם  זה.  לשלב  הגיעו  עד  ממנו,  שנדרשה  הרבה 
ולמחרת-לא קם. במהלך הלילה השיב את נשמתו ליוצרה...בהלויתו נשא רבי משה 
פיינשטיין הספד, שבו קרא עליו:“ יש קונה את עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו 
בדף אחד“...כשנתבונן בסיפור זה תעלה מאליה השאלה: כיצד רבי משה פיינשטיין, 
קונה  שיש  אומר  פעמים,  מאות  משלוש  למעלה  הש“ס  את  סים  עצמו  הוא  אשר 
עולמו בדף אחד?! אלא שהענין תלוי בכוחות הנפש, ובתנאים העומדים לרשות כל 
אחד ואחד. המתאגרף השקיע את כל כולו בחבטות ידיים, עד ששכלו הפך להיות גס 
ויכולתו הרוחנית פחתה מאד. רק לאחר מאמצים כבירים הצליח בשלהי ימיו לסים 
דף גמרא אחד. אבל אלו היה הגאון רבי משה פיינשטיין זצ“ל לומד פחות משלוש 
מאות פעם את הש“ס, היתה כנגדו תביעה! הגמרא בברכות )מד, ע“ב( ”וכל קטן מקטין, 
וכל נפש משיב את הנפש“, כונת הגמרא היא שבעל חיים שעדיין לא הגיע לשיא גדלו 
אינו בריא לאכילה, אולם בעל חיים שגדילתו הושלמה הוא משיב נפש. כלומר סרדין 
קטן, אשר הגיע לשיא גודלו, משיב נפש יותר מפר שלא הגיע, אלא, שהגודל הסופי 
איננו בעל משמעות, אל מול העובדה שבעל חיים הגיע אל יעדו הסופי, והשלים את 
מטרתו. הגאון רבי משה פיינשטיין זצ“ל שאל פעם כיצד יתכן כי בעוד שילדים רבים 
הכשורים  נעלמים  ובהתבגרותם  נדירים,  כשרונות  ומגלים  בילדותם,  עילויים  הנם 
המיוחדים, והם נותרים בחורים מוכשרים ולא יותר מכך? והשיב כי אותם ילדים 
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שיש  )מגירה(,  השולחן  שבתוך  תיבה  א. 
אם  המותר,  דבר  וגם  מעות,  בתוכה 
המעות אינם עיקר בעיניו מותר לטלטלה, 
המותר,  דבר  מתוכה  ולהוציא  להכניס 
האסור  לדבר  בסיס  נעשית  שהתיבה 
)כן כתב מרן בש“ע סימן שי ס“ח וס“ט(  והמותר. 
אבל אם המעות עיקר, כגון שהוא סכום 
גדול, נעשית התיבה כבסיס לדבר האסור, 
במגירה  מונח  היה  ואם  לפותחה.  ואסור 
דבר מוקצה על גבי חפץ המותר בטלטול, 
ושכח  היתר,  של  חפצים  עוד  בה  ויש 
לסדרם כראוי מערב שבת, ובשבת יש לו 
המוקצה  את  ינער  המותר,  בחפץ  צורך 
מעל החפץ המותר, אפילו אם הוא חשוב 
את  ויטול  המותר,  החפץ  מן  יותר  לו 

החפץ המותר.
ב. אולר שיש בו סכין שמלאכתו להיתר, 
לגזיזת  פצירה  או  מספריים  עמו  ויש 
להשתמש  שלא  עליהם  ומקפיד  צפרנים, 
בהם כל תשמיש אחר, מותר לטלטלו כדי 
שיש  מי  וכן  היתר.  של  בסכין  להשתמש 
מפתח  שם  שיש  מפתחות“  ”מחזיק  לו 
המכונית,  של  מפתח  ועמו  הבית,  של 
ו“שלט“ להפעלת האזעקה לרכב, וכיוצא 
בזה, מותר להשתמש במפתח הבית, כיון 
לדבר  בסיס  נעשה  המפתחות  שצרור 
האסור והמותר.                                                                               

                                 חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות שבת
בסיס לדבר האסור
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סיפור השבוע
איש יקר ונעים הליכות הוא אליקים חנן אהרוני, אשר ֵשם 
שמים תמיד מתרונן על שפתותיו הטובות, והוא כולו אומר 
שירה ותפילה לאבינו שבמרומים. מרבה חסד, אהוד על כל 
הפוקד  בעיר,  חשובים  רבנים  של  ביתם  מבאי  סביבותיו, 
הפרושים  המגוונים  התורה  שיעורי  את  ולילה  יומם  תדיר, 
אהרוני,  ר’  הוא  צעיר  איש  לא  המעטירה.  מגוריו  בשכונת 
בתעודת  מדוייק  לידה  תאריך  לו  אין  אומנם  לא.  בהחלט 
הזהות שלו, אך לדבריו הוא בהחלט חלף בגאון מעל משוכת 
גיל ה- 75, או אם תרצו גבורות פלוס. אשת חיל לימינו של 
ידועה  אשר  הצדקת,  מלכה  הגב’  כמובן  זוהי  חנן,  אליקים 
מזה עשרות בשנים בפעולות החסד הנדירות שלה, עם כלות 
הגמ”ח,  היא  קשבת,  אוזן  היא  יום.  קשות  ואלמנות  עניות 
היא הכותל המערבי, היא לא נגזים האמא הגדולה של רבות 
אשר  ותיקה,  הכי  הבלנית  גם  היא  לא,  ואיך  העיר.  מנשות 
במאור  האדיבים  ושרותיה  לטיפולה  זכו  נשים  של  דורות 
פנים, ומתוך תחושה שכל אחת היא כמו בתה, ואף יותר מכך. 
דא-עקא, לא זכו בני הזוג אהרוני היקרים להיפקד בפרי בטן... 
עצוב? בהחלט. חובה עלינו לדייק. אומנם לא נפקדו בני הזוג 
הם  נישואיהם  שנות  עשרות  שלאורך  אלא  הללו,  היקרים 
שימשו כמשפחת אומנה חמה ואוהבת לכמה עשרות ילדים 
אומללים שהגיעו אליהם בנסיבות טרגיות בדרך כלל. מלכה 
ואליקים חנן אהבו את החסד הזה, ומסרו נפשם על כל ילד 
וילדה כדי שהזמן בין כותלי ביתם יקסום להם, ויעניק להם 
כוחות ושאר-רוח להמשך החיים. לעיתים הם שימשו כתחנת 
מעבר קצרה של חודשים ספורים, לעיתים של שנה שנתיים 
המתחדשת  הזו,  הדינאמית  והתנועה  יותר.  קצת  ולפעמים 
את  מה  במידת  מהם  והשכיחה  ימיהם,  את  האירה  תמיד, 
המלמד  עצמם.”כל  משל  ילדים  חסרי  בעצם  שהם  העובדה 
לאשתו  לצטט  חנן  אליקים  נוהג  היה  תורה”  חברו  בן  את 
“מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו”, ואנחנו מלכהל’ה משקיעים 
בהם המון. מלמדים אותם ברכות השחר, נוטלים להם ידיים, 
אנחנו  משגת  שידינו  כמה  ועד  המזון  ברכת  עמם  מברכים 
מלכה  לו”.  להודות  ושצריך  בשמים  אבא  שיש  להם  מגלים 
היתה מנגבת דמעה מבלי שהוא יבחין בה, ולא אחת התפללה 
שהקב”ה ישלח לה שלושה מלאכים, כמו לשרה אמנו. שאחד 
ביתם  את  פקדו  עוד  שנים   10 לפני  לה...עד  יבשר  מהם 
לעת  ומעת  משפחות,  הקימו  ואף  שהתבגרו  נערים  אותם 
לילדים שביתם התפרק  הם המשיכו לשמש כמעין אורחים 
היה  נאמר,  מה  האחרון,  העשור  אבל  החיים.  באמצע  להם 
דליל, והגעגועים למצהלותיהם של ילדים ניקרו בהם מפעם 
לפעם. מה נגיד.”תראי מלכל’ה, התבגרנו. אני מודה לקב”ה 
שנתן לנו לפחות את הזכות להאיר את חייהם של כאלה שלא 
ראו הרבה אור. אין לי טרוניה כלפיו, חלילה וחס, שנותרנו 
זכות  לנו שום  אין  וגם  אותנו  זוכרים  כולם  לא  בודדים,  די 
לדרוש מהם לזכור אותנו. לכל אחד יש את עומס החיים שלו 
לטוב ולמוטב, אני מאמין ומקווה ששכרנו ישולם לנו לעתיד 
כדי  חנן לאשתו,  ולברכה” היה משנן אליקים  לבוא לטובה 
ילדים  ממצהלות  הבדידות  דבר,  של  לאמיתו  אבל  לעודדה. 
והשקט הכפוי הממושך, העיבו על מצב רוחה של מלכהל’ה. 
רב בית כנסת חדש הגיע לשכונת מגוריהם של הזוג אהרוני. 
הרב יונדב רצון, איש צעיר ונמרץ שמצא מהר מאד חן, בעיני 
המתפללים. הרב הצעיר ור’ אהרוני הפכו מהר מאד לידידים 
טובים. אליקים-חנן לא הפסיד שיעור אחד מזה שנתיים ימים 
אצל הרב הצעיר, וניהל איתו גם שיחות נפש. הרב רצון ידע 
חמות  במילים  הקשיש  היהודי  של  ימיו  את  ולהאיר  לשמח 

רצון  הרב  שאל  שחרית  תפילת  אחרי  אחד  בוקר  ומלטפות. 
שלך?”.  התפילין  את  בדקת  לאחרונה  “מתי  אהרוני:  ר’  את 
ר’ אהרוני השתתק. “אינני זוכר אך הן נבדקו מספר פעמים, 
ונמצאו כשרות” הפטיר.”ממתי התפילין אצלך?”.”אני חושב 
שקיבלתי אותם לבר מצווה...”.”כדאי שתבדוק” הציע הרב. 
במשך חצי שנה הפציר הרב רצון בידידו הקשיש, לבדוק את 
תפיליו. לבסוף הוא נעתר והפקיד את תפיליו בידי הרב. הרב 
ושריקת  הבתים  מן  הפרשיות  את  הוציא  אותם.  פתח  רצון 
והאותיות?  חדשות,  כמו  נראו  הן  מפיו.  נפלטה  התפעלות 
ומדוקדקות,  מאירות  כדבעי,  משורטטות  לעיניים.  כקילורין 
ללא ספק נכתבו בידי סופר צדיק וירא שמים. הרב רצון היה 
ליחם,  נס  לא  אך  שנה,   60 מ-  למעלה  בני  התפילין  המום. 
מדהים  כתב  לו  שיש  בדורנו  סת”ם  סופר  יש  אם  “וספק 
שכזה” הרהר בלבו. הרב רצון החל לקרוא את הפרשיות מילה 
כמעט  יד,  של  לתפילין  וכשהגיע  מעות...  כמונה  מילה  אחר 
לאמר...”.   - מחר   - ישאלך   - כי   - והיה   ...“ נשימתו  נעתקה 
סימן  שחרית  תפילת  א-י-נ-נ-ה!!!אחרי  “בנך”...  המילה  אבל 
הוא פתח את הפרשייה  אליו.  לגשת  היקר  לידידו  רצון  הרב 
ולמרות  מעולם...  כאן  נכתבה  לא  ‘בנך’  “המילה  לו:  והראה 
נתגלה...”.  לא  המילה  של  חסרונה  בעבר,  שנעשו  הבדיקות 
“אינני מאמין  לרווחה:  נפערו  חנן אהרוני  עיניו של אליקים 
בן  לי  היה  לא  מעולם  מדוע  מבין  אני  עכשיו  עיני...  למראה 
שישאל אותי... כי - ישאלך - בנך... ריבונו של עולם, כבוד הרב, 
הרב  פסולות?”.  אלו  שהרי  תפילין  מעולם  הנחתי  לא  האם 
רצון ליטף את ידיו של ידידו ואמר: “ניתן לסמוך על דעת הבן-
איש-חי, שמי שהניח תפילין פסולות בשוגג יצא ידי חובתו... 
אני מזמין לך זוג חדש ומהודר, הכל לטובה”. בשעה שמונה 
בערב נשמעה דפיקה על דלת ביתם של אליקים חנן ומלכה 
ולידו רעייתו מזל, עם  יונדב רצון  ניצבו הרב  אהרוני. בפתח 
שני בניה התאומים בני השלוש אריאל ואבישי, ובידיה התינוק 
בן שלושת החודשים, נתן-רועי. מלכה אהרוני הכניסה אותם 
פנימה במאור פנים, הושיבה אותם בסלון והגישה להם שתיה 
קלה וממתק לילדים. “באנו לשמח את בעלך היקר” אמר הרב 
רצון “הוא עבר חוויה לא קלה היום”. לפתע קמה ממקומה 
האורחת מזל רצון שפשפה את עיניה וכמעט שצעקה: “את 
מלכהל’ה נכון?”.”כן” השיבה מלכה קצת מבוהלת. “אני מזי 
הבת של הנגר... את לא זוכרת אותי? אוי כמה שאני אוהבת 
אותך... כמה שהייתם טובים אלי...”.”את מזל? הבת של הנגר, 
וחיבוק  הו כמה שגדלת מתוקה שלי!!!” התרגשה מלכהל’ה 
חם ארוך וממושך עם המון דמעות ונשיקות בין שתי נשים, 
חיבר אותן על ציר החיים המפריד בין שתי נקודות שמרחקו 
שש  בת  בהיותה  מאמה  התייתמה  שרביט  מזל  שנה.   25 כ- 
שנים, ואביה אביגדור הנגר איבד רצון לחיות. היתומים פוזרו, 
ובמשך שלוש שנים מזל התחנכה בביתם של מלכה ואליקים 
חנן אהרוני, שם היא ספגה הרבה אמונה ויראת-שמים, שליוו 
אני  יקרה,  שעברה.”מלכהל’ה  קלות  לא  שנים  במשך  אותה 
רוצה לבקש ממך בקשה קטנה”. “בשמחה מזל...”את יודעת 
שאני יתומה מגיל שש, ואבא שלי נפטר גם הוא לפני 15 שנה, 
לבעלי יש אבא חולני בעיר רחוקה, עכשיו אנחנו שכנות, אולי 
תרצי להיות קצת סבתא לילדים שלי...?.”מאד רוצה... מאד 
משמים  כאילו  והרגישה  אהרוני  מלכה  חייכה  רוצה”  מאד 
של  התפילין  מן  נעלם  ש”בנך”  נכון  תפילותיה.  את  שמעו 
בעלה, אבל כשהקב”ה רוצה, הוא שולח בן, או שלושה בנים 

לפתחנו, אפילו מקצה העולם.
באדיבות המחבר - הרב קובי לוי הי“ו
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ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  עשיתי 
שבועות  שלושה  לפני  ינון“ 
ממחלה,  סבלתי  שלמה.  לרפואה 
לפני  בדיקות.  לעשות  ונגשתי 
הפדיון.  את  לי  עשו  הבדיקות 
ברוך  תקינות  יצאו  והתוצאות 
השם. אני מודה לקב”ה ושבזכות 
בעזרת  כך  ימשיך  הרבים  זכוי 

השם. 
בעילום שם

אבי, השם ישמור אותו, בן אדם מבוגר בן +86, הוא חלה בדלקת ראות ואשפז בבית חולים מעייני 
הישועה. בגיל הזה דלקת ראות זה לא דבר קל בכלל, ועוד יותר אשפוז. זה אפילו מסוכן ואפשר לצאת 
עם יותר מחלות ממה שנכנסו...זה מסוכן. הזמנתי עבורו מיד ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וישתבח שמו, 

אחרי יומיים ירד לו החום, ושחררו אותו הביתה...תודה השם!......
ש. בני ברק

לי  היו  פשוט,  הוא  שלי  הסיפור 
היתה  הפרנסה  בפרנסה,  בעיות 
בדוחק. החלטתי לעשות השתדלות 
והזמנתי לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
ינון“ ולאחר הפדיון, פשוט נפתחה 

הפרנסה...זה הכל. 
תודה לאל.

בעילום שם

היינו אצל רופא עיניים עם הבת שלי, בת השלוש 
לא  הילדה  עצלה.  עין  לה  שיש  לה  ואמרו  עשרה, 
הפסיקה לבכות, היתה בצער גדול מזה. התקשרתי 
ינון“ והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“. אחרי  ל“חסדי 
שבועיים הלכנו שוב לבדיקה, ושלחו אותה לרופא 
אחר, רופא מומחה. הוא בדק אותה ואמר שאין לה 
שום עין עצלה, יש לה מספר קטן, זה הכל...מה זה 

שמחנו...תודה להשם...
בעילום שם

צנועה,  טוב,  מבית  טובה  בחורה  הכיר  שלי  הבן 
אבל...לא היה לה עבודה, גם כשפנתה למקומות 
שלי  שהבן  רואה  ואני  אותה.  קבלו  לא  עבודה, 
איך  כנראה  אותו  הטריד  עצבני.  מבולבל,  נהיה 
לי  כאב  ככה.  בית  יבנו  איך  בעתיד,  יסתדרו 
ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  מהמצב, 
שיעשו לו ”פדיון נפש. ובמקביל עשיתי גם לה. זה 
היה בבקר, באותו יום איך שיצאה מהבית קבלה 
טלפון שקבלו אותה לעבודה. לאחר מכן השלימה 
אגיד,  ומה  אומר  קידום...מה  קבלה  לימודים, 
ראיתי נס מאד ברור. ומאז הם יותר רציניים, גם 

הוא התקדם ונרגע...
בעילום שם
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ניתן להוריד את העלון באתר

הם אינם צריכים למצות את כל כשוריהם. וכך הם גדלים, 
לשאר  ביחס  ביותר,  הטובים  בהיותם  מסתפקים  כשהם 
מיוחד  מאמץ  להשקיע  לנכון  מוצאים  הם  ואין  חבריהם, 
בלימוד. כך מתחילה ירידתם...הסבא מקלם תבע מעצמו כל 
חייו עוד ועוד, על אף מצבו הבריאותי הגרוע והיותו חולה 
לב, עד כדי כך, שבמשך כל ימות השבוע היה גון עורו חור עד 
מאד, ורק בשבתות היה מאדים משמחה ומעונג השבת. כל 
חייו, חשד הסבא מקלם בעצמו, שאינו מקים מצוות מתוך 
עצלות ולא מתוך שהוא חולה...הוא חשד את עצמו כל כך, 
עד שאפילו ביום מותו, כאשר שכב באפיסת כוחות במיטתו, 
חשש שמא הוא נגוע בעצלות, ומיד קם ונעל נעליו! כעבור 
רגעים אחדים נוכח לדעת שאינו מסוגל ללכת, או אז פנה ושב 
למיטתו, ותוך כדי חליצת נעליו, השיב את נשמתו הקדושה 
והטהורה לבוראו!... מורי ורבי ראש ישיבת ”היכל התורה“ 
הסבא  כי  כך,  על  אומר  היה  שליט“א  קושלבסקי  צבי  רבי 
מקלם היה חולה אנוש וחשד את עצמו בעצלות, ואלו אנו 
עצלים אנושים וחושדים את עצמנו שאנו חולים...“המגיד 
הגיעו  אשר  סוחרים  שני  אודות  משלו  את  נשא  מדובנא“ 
את  ולהשיב  למכרה  מנת  על  בהקפה,  סחורה  ורכשו  ליריד 
החובות בבא היום. הראשון רכש עגלה קטנה, ובה תבואה 
מועטת, ואילו השני יצא לביתו כששירה של עגלות משתרכת 
אחריו. וכי בעל העגלות הרבות יכול ללעוג לעגלתו היחידה 
של הסוחר השני, ולחוש את עצמו חשוב ממנו? ודאי שלא, 
שכן זו איננה סחורתו שלו, כי אם סחורה אשר בשלה הוא 
ברשותו  אמנם  בהרבה.  גדול  חובות  עול  עצמו  על  נטל 
נמצאת כמות גדולה יותר של תבואה, אולם הוא חיב עליה 
סכום כסף גדול יותר! כך כל מי שזכה למתנות שמים  של 
כשורים ויכולות נתבע יותר ממי שלא זכה לכך. אם נתנו לו 
מתנות רבות כאלו, משמע שהוא בעל חוב גדול יותר כלפי 
שמיא!. ”אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה!“ אומר 
כל  אותנו  ויוכיח  שיבוא  בשעה  לקב“ה,  נענה  מה  המדרש, 
אחד ואחד לפי מה שהוא?!... מה נאמר בשעה שיתבע את 
החוב שיש לכל אחד מאיתנו בהתאם למה שהוא היה מסוגל 
להיות?!                                                    ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן

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!
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