
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “תרומה”

הפטרה: “ד’ נתן חכמה לשלמה”

התורה נקטה בלשון ”ויקחו“ ולא ”ויתנו“ על מנת ללמדנו, שמלבד מצות נתינת התרומה, 
ישנה גם מצוה בלקיחתה על ידי התרמת אנשים עבור הצדקה, שנאמר בחז“ל )בבא בתרא 
ט ע“א(: גדול המעשה יותר מן העושה“. בענין זה מסופר בספר ”שערי אהרן“ כי אחד 
ממקורביו של רבי יעקב מנדרדזין פנה אליו, ושאלו מדוע הוא משפיל את עצמו לצורך 
איך שפל שכמותי  ותוהה  עומד  אני  מבין,  “אינני  ואמר:  יעקב  רבי  נענה  צדקה.  אסוף 
זוכה לעסוק במצוה כה גדולה ומרוממת, ואילו אתה בא ומנסה להפוך את פני הדברים, 
ולומר כי המצוה הזו היא שפלה, וכי אני הוא הגדול?!“ ומענין לענין באותו ענין-אחד 
מן הרבנים הגדולים אשר לא חסו על כבודם ועסקו רבות בעניני צדקה וחסד היה רבי 
שלום לופס זצ“ל. בספר ”עבד נאמן“ מסופר כי באחד הימים קבל מכתב, ובו זמון לברור 
אצל יו“ר המועצה הדתית. העלה לכך היתה תלונה שהגיע אודותיו, לפיה בכל פעם שבה 
נרשמים לנשואין אצלו, הוא מברר כמה הזמנות נשלחו ולפי תשובת בני הזוג הוא קובע 
כמה כסף יתנו לצדקה. אגרת הצדקה הזו אינה מקובלת על אי מי, ובשל כך הוזמן הרב 
לברור הנושא במועצה...התלמידים שהשתאו אל מול שלות הנפש שבה הוא מקבל את 
הדברים, תהו מה מתכונן הרב לומר להגנתו. קודם כל-השיב הרב- הזמנתי אותם לביתי, 
הלא הם הפקידים שלי, ואני איני עובד אצלם...כשיבואו, אסביר להם דברים כהויתם: 
בפרשת וארא נאמר )בראשית כב, א(: ”אחר הדברים האלה...“, ומבארים חז“ל )ראה ברש“י שם( 
שלאחר שערך אברהם אבינו מסיבה לבנו לרגל הגמלו, עלה עליו קטרוג-מה עשה לכבוד 
שמים? קטרוג זה עלול לעלות, חלילה, על כל אחד שעורך ארוע, ומן השמים יתכן שיבואו 
אל בעלי השמחה, העסוקים בסעודה ובקבלת הקהל, בתביעה וישאלו: מה עשו לכבוד 
שמים?! כרב מקומי-הטעים- אני חש אחראיות לכל אחד שמגיע אלי, ומאחר שאני רוצה 
להצילם מתביעה, אני דואג להתרים אותם לצדקה ועל ידי כך להסיר מהם כל מכשול 
וקטרוג ולדאוג שיברכו לאלתר במיטב ברכות שמים... עד כמה נגעו עניני הצדקה לליבו 
יום רבו  זה: באותו  נוכל ללמוד מן המעשה הבא, המובא אף הוא בספר  באופן אישי, 
בקשות התרומה שהגיעו אליו על שטרות הכסף שהיו ברשותו. רבי שלום ישב בחברת 
אברך מתלמידיו, וביחד חלקו את הכספים לנזקקים השונים, אך לבסוף הסתים הכסף-ועל 
השולחן נותרו עוד כמה מכתבים שנשאו בקשות קורעות לב לעזרה. הם קראו כל מכתב 
בתשומת לב, רשמו לעצמם את סכומי הכסף החסרים והגיעו לסכום של שלושת אלפים 
שקלים. ”מסכנים“, נאנח האברך אנחה כבדה, ”אין בררה, הם ישארו לפעם הבא...“אולם 
רבה של עכו לא הגיב לדבריו האחרונים, אלא קם ממקומו, נגש לארון הקדש, הפשיל 
את הפרוכת שכסתה אותו ופתח את דלתותיו. דקות ארוכות עמד שם, כשראשו טמון 
ליבו. לאחר מכן סגר את הארון, הציץ בשעונו, שב למקומו,  והוא מעתיר בכל  בתוכו 
פתח את הגמרא והמשיך ללמוד כאילו לא קרה מאומה. מחצית השעה לאחר מכן הופיע 
במקום יהודי. הוא ניגש אל הרב, שעדין ישב ולמד עם האברך, שלף מכיסו סכום כסף 
והניח לפניהם.“אלו שלושת אלפים שקלים...“, צרף כמה מילות הסבר,“לפני חצי שעה 
בערך החלטתי לתרום את הכסף לצדקה, חשבתי לעצמי שלא כדאי להתמהמה עם הענין, 
קריאת  פלט  הרב  של  לצדו  האברך  המצוה“.  את  להחמיץ  לא  כדי  כעת  לכאן  והגעתי 
הפתעה, ורבי שלום התחיך:“הוא אשר אני אומר תמיד, אני כותב את השקים, והקב“ה 

מכסה אותם... מן השמים מביאים לי כסף -ואני טומן אותו במעטפות...“. 
ועשית שנים כרבים )כה, יח( כרובים דמות פרצוף תינוק להם )רש“י(

חז“ל אומרים )מכילתא, פרשה י( שאת כל כלי השרת במשכן ובמקדש מותר היה לעשות מכל 
מני מתכות, כאשר לא היתה אפשרות להשיג זהב, מלבד הכרובים שעל ארון העדות, אשר 
תמיד היה עליהם להעשות מזהב טהור, וכל מתכת אחרת נאסרה בהם. הקשה על כך רבי 
מאיר שפירא בספר ”רבי מאיר אומר“: מה טעם השתנו הכרובים בענין זה מכל שאר 
חלקי המשכן? אלא, שהכרובים מסמלים את התינוקות הרכים, כדברי רש“י, ומקומם על 
ארון העדות בא לסמל את החובה הקדושה המונחת עלינו בחינוך ילדינו לתורה ולחיי 
תורה. והנה, לצורך מלוי התפקיד הקדוש הזה לא נתן להסתפק בפרוטות של כסף או של 
נחושת, ולצאת ידי חובה בדרך פשרנית, אלא מחובתנו לתת את הטוב ביותר מעצמנו, 

ולהתאמץ כדי להשיג את המושלם ביותר!
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העלון מוקדש לעילוי נשמת
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

א. נוטל אדם את בנו בחצר, או בעיר שיש 
בה עירוב רשויות, אף על פי שיש אבן בידו, 
והוא שיש לו געגועין עליו, שאם לא יטלנו 
התינוק  של  מידו  האבן  נפלה  ואם  יחלה. 
יגביה  והבן  כתפו,  מעל  התינוק  את  יוריד 
את האבן. אבל אם אין לו געגועין עליו לא. 
לאחוז  אפילו  דינר,  בנו  של  בידו  היה  ואם 
אסור,  ברגליו,  מהלך  והוא  בנו,  של  בידו 
שיש לחוש פן יפול מידו, ויבא אביו לטלטלו 

ונמצא מטלטל מוקצה טלטול גמור. 

ב. חולה שנפל למשכב והוצרך לאכול דבר 
מהאילן  שנשרו  פירות  כגון  מוקצה,  שהוא 
בשבת, וכיוצא בזה, ואין לו פירות אחרים, 
שאיסור  לרפואתו,  מוקצה  להאכילו  מותר 
להאכילו  לאסור  כך  כל  חמור  אינו  מוקצה 

לחולה שאין בו סכנה.

שעון  ידי  על  שנכבית  חשמל  מנורת  ג. 
תדלק  ולא  כבויה  שתשאר  וברצונו  שבת, 
את  ומסבב  מניד  הוא  ולכן  בשבת,  שוב 
כך  ידי  ועל  החשמל,  מנורת  של  הכפתור 
על  להתיר  מקום  יש  כבוי,  החשמל  ישאר 
פי סברת הפוסקים הסוברים שאין מוקצה 
במחובר, ומפני שיש חולקים על זה, יעשה 
תנאי מערב שבת שאחר כיבוי החשמל יוכל 
להניד את הכפתור החשמלי כדי שלא ידלק 

אחר כך, ותנאי אחד מועיל לכל השנה.
  חזון עובדיה                                                                           

ההלכה השבועית

הלכות שבת
כללים בדיני מוקצה
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סיפור השבוע
זה  מזל.  חסר  קצת  טיפוס  היה  צ’יקו,  המכונה  אבו-קרט,  משה 
כמונו  מאמינים  בני  מאמינים  ליהודים  להשמיע  מקובל  לא  אולי 
את הביטוי - “חסר מזל” - כי הרי הכל תלוי במזל גם ספר תורה 
שבהיכל, ואת החשבון המדוקדק כמה לתת ולמי לתת ומתי לתת, יש 
מי שעושה. ומי עושה? ריבונו של עולם. צ’יקו שלנו היה חסר מזל 
במושגים השכונתיים. רוצים דוגמאות? בבקשה. לפני חמש שנים 
הוא פתח חנות ירקות, ואחרי חצי שנה הבנק עיקל את הגרוטאה 
מכונית.  בתואר:  אותה  שמכנה  מי  יש  שבטעות  שלו,  האישית 
ונשאר שבועיים שלמים עם  דוכן פלאפל  לפני שנתיים הוא פתח 
כל הקציצות ועם עוד 300 פיתות עממיות שהפכו מזמן לקרשים. 
העבודה  מקומות  סוללת  את  מלתאר  היריעה  כאן  קצרה  בנוסף, 
שהוא עבד שם, אבל לא יותר מחודשיים שלושה, עד שהגיע מכתב 
הוא  להתכוון  ומבלי  מיודענו  לצ’יקו  הלך  לא  בקיצור  הפיטורין. 
הפך לנזקק, שהרי סוף סוף עליו להאכיל אשה וארבעה קטנטנים, 
ביקש  ולא  דלתות  על  דפק  לא  צ’יקו  לרגע,  תטעו  שלא  ירבו.  כן 
נדבות, ההיפך. אם היו לו עשרה שקלים בכיס, חמישה הוא תרם 
ללא ניד עפעף לאלמנה עניה או לחתן בן ישיבה. מה שכן, הוא לא 
ניקוי  בחל בשום מלאכת כפיים, העיקר להביא פת לחם. סבלות, 
נעביר את עדשת המצלמה  ועכשיו  הכל.  ליווי תלמידים,  בניינים, 
מצ’יקו החביב, לכוונו של - גבריאל אברמוב המכונה גבינו – הגבאי 
הוותיק של בית הכנסת השכונתי “משכן רחל”. לגבינו הגבאי נמאס 
- אבל ממש נמאס - מהמבנה הרעוע והמיושן שקיבל ללא מאמץ 
מיוחד את התואר “בית כנסת”. 25 שנה הם מתפללים שם. בקיץ 
בלי  יבשה מפני הדליפות.  פינה  ובחורף הם מחפשים  מזיעים  הם 
לפשפש בציציות ובלי לחקור למה כמה ומדוע, תפש גבינו הגבאי 
יוזמה והחליט לערוך התרמה משמעותית לטובת שיפוץ מסיבי של 
בית הכנסת וארון הקודש, כולל הרחבת המבנה וכמובן הדבקת אבן 
ירושלמית שתעטר את חזיתו. לפני שנתיים בדיוק, ליל שבת פרשת 
את  לתאר  הציבור,  מול  לעמוד  המסור  הגבאי  החליט  “ויקרא” 
המצב העגום ולבקש תרומות. לא ח”י שקלים ולא פעמיים ח”י. יש 
ציבור עני? אין ציבור עני. מינימום 500 דולר לגולגולת של אב בית. 
המזון  יבואני  גורין  האחים  פנטסטית.  היתה  ההיענות  יאומן.  לא 
הורידו ראשונים 4,000 דולר, ד”ר פינצי רופא השיניים הקשיש לא 
ניד עפעף תרם 1,200 דולר, ואפילו ריקו סולמי השיפוצניק הבטיח 
1,000 דולר. תוך 7 דקות הצליח אדון גבינו לעבור בין המתפללים 
נו, ומה עם צ’יקו? צ’יקו  ולגרוף סכום המתקרב ל- 80,000 דולר. 
כי  מעליו,  ידלג  שגבינו  או  אותו,  תבלע  שהאדמה  רצה  קרט  אבו 
גם אם תנערו אותו באמצע השבוע אין לו יותר מ- 20 שקל בכיס, 
ששווים בערך שלוש שקיות חלב, שמשמחות את עולליו. האדמה 
לא בלעה את צ’יקו, אבל מן השמים ריחמו עליו, הגבאי גבינו שהיה 
בשיא זחיחותו לאור ההתרמה המוצלחת, ריחף במבטו מעל צ’יקו 
השפוף. באותן שניות שנידמו כנצח, נשבע בלבו צ’יקו את השבועה 
הבאה: “ריבונו של עולם, כסף אין לי, אבל אני נשבע שממחר אלמד 
מהודרת  מזוזה  ואכתוב  עליהן,  ואבחן  אותן  אשנן  סת”ם,  הלכות 
לבית הכנסת המשופץ שלנו. אתן מתנה זאת מעומק הלב”. אמר 
ועשה. כל שעה פנוייה ניצל צ’יקו ללמוד את הסוגיות ההלכתיות, 
ואת הלכות סת”ם. בלילות הוא שינן כל סעיף וסעיף, ולא התבייש 
אותו  שיבחן  הותיק,  הסת”ם  סופר  דור,  בן  רפאל  מהרב  לבקש 
וילמד אותו כתיבה. ובעוד צ’יקו עוסק בסת”ם, אדון גבינו גבאינו 
שולט ביד רמה בקבלני הצבע, השיש, והאינסטלציה. בונה ומרחיב, 
של  צורה  לקבל  הכנסת  בית  החל  אט  ואט  ומסייד.  מכייר,  צובע, 
להסתיים  עמדו  מסיביים  עבודה  חודשי  שישה  ממש.  קודש  היכל 
האישור  את  וקיבל  במשמרת הסת”ם  נבחן  כבר  אבו-קרט  וצ’יקו 
הוא  ורחימו  בדחילו  המיומנים.  הסופרים  כאחד  לכתוב  המסמיכו 
נכנס למקווה, שעה לפני זריחת החמה, כיוון כוונות, התפלל בנץ, 
ומיד אחר כך התיישב על שולחן הכתיבה. מחדד קולמוס, מותח קלף 
טובלו בדיו ואומר “לשם קדושת מזוזה לבית הכנסת שלנו”. דקה 
לפני שקיעת החמה הסתיימה כתיבתה, כתיבה שכולה אהבת השם, 
בעיניים,  דמעות  ומתפלליו. עם  יתברך  עז לשמח את השם  ורצון 
כשכולו סילודין והתעלות נשגבת נכתבה לה מזוזה מהודרת באורך 
וברוחב 26 ס”מ. המגיה המדופלם האברך היקר הרב שמואל בונים 

שניידר פער פיו בתמהון: “מזוזה מדהימה, מהודרת ומשובחת, יצירת 
מופת”. ערב שבת. צ’יקו אבו-קרט עם 300 ₪ בכיס, רץ לחפש בית 
עוף,  לצרכי שבת, בתוכם  גם  לו  צריך להספיק  הזה  מזוזה. הסכום 
דגים, ושאר מגדנות. הוא מביט בהיצע. יש בית מזוזה של 70 ₪, לא 
מכובד כל כך. יש ב- 100 ₪, סביר. בית מזוזה מוזהב ומרשים 180 ₪ 
ניצב לו בקצה המדף. צ’יקו מהרהר “יישארו בכיסי 120 ₪ לקניות 
השבת... אבל אני חייב לתת מתת מעולה ומכובד לבית הכנסת. הוא 
רוכש  ובנותר  בית המזוזה המהודר  לידו את  מוציא 300 ₪, מקבל 
צרכי שבת. היתה זו שבת מאושרת במיוחד. זיו פניו של צ’יקו זהר 
כמלאך שרת. ילדיו עלצו ושרו במלוא גרון, נוות ביתו הגישה מעדנים 
ידעו שמחר  פינה. כולם  גן-עדן. ברכת השבת האירה מכל  שטעמם 
אבא מתקין את המזוזה שלו בבית הכנסת. “ריבונו של עולם” הרהר 
“נתת לי שבת נפלאה ב- 120 ₪ וביום א’ אתן לך את מזוזת לבי”. 
יום ראשון. 20 דקות לפני תפילת מנחה הגיע צ’יקו עם המזוזה בכיסו 
לבית הכנסת. גבינו הגבאי קידם פניו במאור פנים והציע לפניו כוס 
תה מדיפה ניחוחות קינמון. “אדון גבינו, באתי להתקין בבית הכנסת, 
מזוזה מהודרת שכתבתי”. צ’יקו שלף אותה מכיסו, פתח את הקלף 
יפהפיה,  באמת  “המזוזה  גבינו  השיב  שלי”  לגבינו.”צדיק  והראה 
מדהימה, והבית שלה גם כן, אבל אתה יודע שלהתקין מזוזה בבית 
הכנסת שלנו זו זכות גדולה ששווה המון כסף. פחות מ- 1,000 דולר 
שהדם  הרגיש  צ’יקו  אותה”.  לקבוע  לך  לאפשר  אוכל  לא  תרומה, 
נופל לו לרגליים. פניו החווירו. מאיפה ימציא ויביא 1,000 דולר. גבינו 
טפח על כתפו, העביר לפניו צלחת מלאה עוגיות וביקש “יא חביבי, 
 20,000 לפחות  עוד  לי  חסרים  אותי.  ותבין  עוגיות,  עם  תה  שתה 
דולר לגמור את השיפוץ”. צ’יקו לעס עוגיה ולא הרגיש שום טעם 
בפה. סחרחורת קשה כמעט מוטטה אותו, ועיגולים שחורים ריצדו 
בין עיניו. הוא לגם מן התה, והביט לעברו של גבינו. הגבאי הוותיק 
בכלל לא קלט מה מתרחש בלבו של האיש הצעיר, שהקדיש חודשים 
רבים ללימוד הלכות סת”ם, והכל באמת לשם שמים. לפתע הגיח 
למטבח בית הכנסת צ’רלי בן לולו טכנאי מכונות הכביסה, ובלשונו 
לפני  צעיר שנישא  אומללותו של חתן  לפניהם את  העממית תיאר 
שבוע. “באמת מסכן זה החתן. כואב הלב עליו. סבתא שלו מטילדה 
טולדנו מרחוב “מזל דגים” הכניסה אותו ואת הכלה שלו למחסן קטן 
בחצר שלה, גודל משהו שני מטר על שני מטר. בקושי נכנס מיטה 
וחצי ארון, והמים של הכיור משפריץ להם על הפנים. וגם כן מטילדה 
שלחה אותי אליך גבינו, שתביא לנו את הספרים “חנוכת בית” שיש 
היום חנוכת בית אז היא אמרה שנבוא”. עיניו של צ’יקו אורו. “תגיד 
לי צ’רלי יש להם מזוזה במחסן הזה?”. “איזה מזוזה? מה מזוזה? זה 
היה מחסן של הבעל שלה אלברט עליו השלום, שהיה מוכר בגדים 
ישנים וקרועים, יעני סמרטוטים, למוסכניקים...”. מיד אחרי תפילת 
ערבית הזדרזו צ’רלי בן לולו, צ’יקו אבו-קרט והגבאי המסור גבינו 
לעבר המחסן - ביתם של החתן והכלה החביבים יגאל ורחל טולדנו. 
עשרה גברים הצטופפו להם שם וקראו את סדר חנוכת הבית, אמרו 
חומוס  ביצים,  חמוצים,  טונה,  בורקס,  וטעמו  ישראל”  “על  קדיש 
והמון קרקרים. לפני הסעודה הצנועה הגיש צ’יקו את המזוזה לחתן 
כל  אני כתבתי אותה, עם  מזוזה מהודרת.  “זו מתנה ממני.  ואמר: 
הלב. יהי רצון שתשרה השכינה במעונכם”. יגאל טולדנו ברך בעיניים 
בורקות ובהתרגשות “אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה”. 
כולם ענו “אמן”. “תראה צ’יקו יקירי, איזה מזל טוב יש לך” חייך 
כיוונו אותה למחסן   - - מן השמים  גבינו. “המזוזה המהודרת שלך 
פטור  כנסת  שבית  יודע  כמוך  ומי  טולדנו.  של  הנכד  של  הווילה   -
ממזוזה, אבל בית מגורים חייב גם חייב. אז אני שואל אותך - צ’יקו 
של  קטנה  דמעה  שם?”.  או  כאן  יותר,  גדולה  מצווה  איזו   - שלי 
התרגשות הבליחה מעינו של צ’יקו. אגב, מאז עברה שנה וחצי. צ’יקו 
- הביאה מהפך חיובי  - כנראה  צ’יקו. המזוזה שלו  כבר אינו אותו 
לחייו. אחד משועי המדינה ששמע סיפור מרגש זה איתר את צ’יקו 
וביקש ממנו להצטרף למשרדו, כאחד מעוזריו האישיים. ברוך השם, 
בערב.  תורה  ללמוד  זמן  והמון  צמוד,  רכב  בריאה,  משכורת  לו  יש 
כן, מעת לעת הוא כותב מזוזה ומחפש זוג צעיר כדי לתרום אותה. 
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פעמיים בשנה היתי צריכה לעבור טיפול 
במיוחד.  נעים  לא  פולשני  כירורגי  
האחרון  הטיפול  לפני  הרדמה.  כולל 
ינון“  ”בחסדי  נפש“  ”פדיון  עשיתי 
ובקלות.  בשלום  יעבור  שהטיפול  כדי 
למחרת במהלך הטיפול הצליח הרופא 
להוציא את מה שגרם לבעיה המקורית 
יותר  צריך  שלא  בהתרגשות  לי  ובישר 
טיפולים... בזכות הצדקה והפדיון... אין 
מילים להודות להשם.                                                             
)מירב(

חפשתי לא סתם עבודה, אלא עבודה שאהנה 
בה, כמובן גם משכורת טובה, לאחר חיפושים 
קדחתניים ללא תוצאות, פניתי ל“חסדי ינון“, 
והזמנתי ”פדיון נפש“  עבורי, פרטתי מה אני 
עבודה  מצאתי  שבוע  לאחר  וזהו.  מחפשת, 
מודה  אני  שחיפשתי...  התנאים  עם  כלבבי, 

לה‘ על החסד שעשה עמי...
)ש. מטבריה(

קבעו לי תאריך לניתוח קיסרי ליום שני. טבעי 
שכל יולדת מתרגשת, אבל אצלי מכיוון שבלידה 
הקודמת הייתי במצב של סכנה, ובחסדי שמים 
הזמנתי  מאד.   לחוצה  הייתי  בשלום,  יצאתי 
בבקר,  שני  ליום  ינון”  ב”חסדי  נפש”  “פדיון 
אמורה  הייתי  רגועה.  יותר  מהבית  ויצאתי 
רואה  ואני  הבוקר,  בשעות  הניתוח  את  לעבור 
התחלתי  מגיע.  לא  שלי  והתור  עובר  שהזמן 
להלחץ, התקשרתי ל”חסדי ינון” לוודא שעשו 
וחזקו  הבוקר,  על  שעשו  ואמרו  הפדיון,  את 
אותי שכל עקבה לטובה, ושבעזרת השם תהיה 
לידה בעיתה ובזמנה במזל טוב ובידיים מלאות. 
אחות  מופיעה  לתודה,  מזמור  ממלמלת  בעודי 
מולי ואומרת לי שהניתוח נדחה למחר, כי יש 
עומס בחדרי יולדות ב“ה. מצד אחד כבר רציתי 
להיות אחרי זה, מצד שני קבלתי במתנה מהשם 
מודיעים  למחרת  החולים.  בבית  מנוחה  יום 
מומחה,  רופא  קיבלתי  דשמיא  שבסיעתא  לי 
ולאחר שקרא את התיק הרפואי שלי התייחס 
אלי מאד יפה וגם הרגיע אותי. ניסי ניסים. ברוך 
טוב. אפילו  ושתינו מרגישות  בת,  ילדתי  השם 
.הכל  יצאו תקינות  הבדיקות דם לאחר הלידה 
להשם.  להודות  רק  הגיון.  כל  מעל  חלק  הלך 

לידה = ליד ה‘... 
)כ. מ. בני ברק(

חברה שלי חכתה להשתלת כבד הרבה 
בין  זמן, היא היתה במצב ממש קשה, 
חיים למוות. התקשרתי עבורה שיעשו 
ואז  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לה 
שהקדימו  הראשון  הנס  הפדיון,  לאחר 
זה, ההשתלה  לה את ההשתלה, אחרי 
דשמיא  ובסיעתא  ב“ה.  הצליחה 
התעוררה, קמה וחזרה לתפקוד מלא...

אין מילים להודות לבורא עולם...
                                                                                                                                   
)ב.א מהמרכז(

דוד שלי, אדם מבוגר שיהיה בריא, סבל 
מני  כל  רגלים, עשה  זמן מכאבי  המון 
ידעו  לא  עזר.  לא  דבר  שום  טיפולים, 
מה יש לו. קראתי בעלון את הסיפורים 
עבורו  לעשות  והחלטתי  המתפרסמים 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ . וישתבח 
לו  עברו  שבוע  לאחר  לעד,  שמו 
אין  פלאים...  השתפר  ומצבו  הכאבים 

עוד מלבדו! תודה לה‘...
)בעילום שם(
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ניתן להוריד את העלון באתר

הצטרף להפצה
באזור הצפון

לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

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

בואו לקבל מתנות!

ל“חסדי ינון“

דרושים נהגים
מתנדבים עם רכב / אופנוע
באזור המרכז, פעם בחודש

לפרטים:
03-6182992 


