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מטעמים לשולחן

בין פסח לעצרת מתו תלמידי רבי עקיבא ,על ”שלא נהגו כבוד זה בזה“

זמני שבת פרשת “צו”

(יבמות סב ע“ב)

בספר ”חיים שיש בהם“ מביא את דבריו הנפלאים של רבי ידעיה הפניני זצ“ל
[מגדולי הראשונים ,חי בדורו של הרשב“א] אודות חשיבות נתינת כבוד ודברי
עדוד לזולת ,וכך לשונו הזהב :הלב ,תחיהו המלה הטובה-כאשר יחיה המטר את
האדמה .מלה טובה ודבר חדוד-מחיים הלב כזריקת עדוד .כמו תלמי האדמה
למטר יצמאו-כן תלמי הלב מילה טובה יגמעו .בזהר הקדוש כתוב ,שאפשר
לקבל צרעת לא רק על שמיעת לשון הרע או דבור לשון הרע ,אלא גם אדם
שאינו אומר מילה טובה על זולתו נענש בזה .כיוצא בכך כשאדם רואה שחברו
עושה משהו והוא יכול להוכיח אותו על כך ,ואינו עושה כן ,שנאמר ”נאלמתי
דומיה החשיתי מטוב-וכאבי נעכר“ (תהילים לט,ג) בענין זה ספר רבי אהרון טויסיג
שליט“א :ביום מן הימים נקש בדלת ביתי אחד השכנים ובקש ממני טובה .הוא
עורך לבתו ’שבע ברכות‘ אחרון ,ומבקש מאד שאבוא לדבר .התענינתי איך
קוראים למחותנים ,אך לא הכרתי אותם ,מאחר שאיני אוהב לבוא ל‘שבע
ברכות‘ ולהפוך צד אחד לרשכבה“ג ולהתעלם מהצד השני ,התקשרתי לאחותי
בירושלים ושאלתי אותה ,אם היא מכירה את המשפחה .היא הכירה וספקה
לי כמה פרטים עליהם .למחרת באתי ודרשתי .כשסימתי אמרתי :איזה שידוך
מצוין! ענבי הגפן בענבי הגפן! כאן יש שכן שאני מכיר אותו ,וכאן יש משפחה
מיוחסת ,ופרטתי את מעלותיהם .כשסימתי אמרו לי כולם“:ישר כח!“ רק מעבר
לגבי שמעתי לחישה ארסית“:אילו הגזמות!“...הצצתי מזוית עיני אל הדובר.
שכן פלוני .החלטתי לשתוק ולא להגיב.כעבור כמה ימים שוב דפק השכן על
דלת ביתי .הפעם הוא הגיע מלוה באשתו ,ושניהם הניחו לפני מעטפה“:הרב,
זה בשבילך .באנו לומר תודה רבה“ .התנגדתי מיד“:לא יעשה כן במקומנו!
באתי לשמח חתן וכלה וךא משלמים על זה“ .השכן מציץ אלי ואומר“:קודם
כל ,אם היית יודע כמה יש בפנים לא היית אומר שאינך רוצה...וחוץ מזה ,זה
מגיע לך ,עד הפרוטה האחרונה“ .וכאן פתח וספר :כשישבנו עם המחותנים
לפני סגירת השידוך סכמנו על סכום מסוים שכל צד התחיב לתת .כשהתקרבנו
לחתונה ראינו שההוצאות יותר גדולות מן המצופה ,צלצלנו למחותנים והם
אמרו שהם יוסיפו עוד עשרת אלפים דולר .הוצאנו הוצאות ,ואז באנו לבקש
מהם את אותם עשרת אלפים דולר .אלא שלהפתעתנו הם ממש לא התכונו
לתת“:מה פתאום להוסיף? נתנו את כל מה שהבטחנו לתת! נסינו להזכיר להם
שהם התחיבו בעל פה ,אבל ללא הועיל .הם טענו בתוקף שהם לא התחיבו ולא
אמרו כלום” .דברנו“” .לא דברנו““.התחיבתם““.מה פתאום?“ .בבת אחת
נעכרה כל האוירה .אלו לא היו רק העשרת אלפים דולר ,אלא-הבני אדם שאתם
אנחנו יושבים לשולחן .רצינו לבטל את השידוך .כחסידים שלא עושים דבר
בלי הרב‘ה נגשנו לשאול ,אבל הרב,ה קבע שלא מבטלים שדוך בשביל עשרת
אלפים דולר .כך נגשנו לחתונה .האמן לי ,כבוד הרב ,באותה חתונה רקדתי
עם הרגלים ,אבל הלב לא היה שם .לא יכולתי לשמח .עם מי אני מחתן את
הבת שלי? עם גנבים ושקרנים? איך אני יכול לשמח בכזאת חתונה? סוף
דבר נגמרה החתונה .מיד אמרתי לאשתי“:הביתה! אנחנו לא יושבים לפטפט
עם האנשים האלה!“ ב‘שבע ברכות‘ כל יום אנחנו נפגשים ,אני יושב מצד
זה של החתן .הוא יושב מן הצד השני ,ומיד כשהארוע נגמר-הולכים הביתה
בלי להחליף מלה .כשהגיע ה‘שבע ברכות‘ האחרון חשבתי :די ,לא שמחנו
כלל! לכן באתי לבקש ממך שתבוא לומר כמה מילים ,ובאמת ’עשית‘ לנו את
כל הערב .הגענו לברכת המזון ,ואני רומז לאשתי בעיני ,שמיד אחרי ה‘שבע
ברכות‘ אנחנו קמים ועוזבים ,אלא ,שכשאני עומד בפתח ומתכון לצאת ,אני
לא מצליח .המחותן עומד שם ואומר לי” :אני רוצה לדבר איתך“ .בלית ברירה
התישבתי מולו בחדר צדדי .הוא פתח” :אני רוצה לבקש ממך סליחה .אנחנו
טעינו .שכחנו שהתחיבנו ,אני מצטער ומבטיח לתת את כל הסכום“” .מה קרה
פתאום?“ שאלתי” ,היה לך גלוי אליהו?“ ”לא קרה כלום“ הוא הצטחק .פשוט
ישבתי כאן ושמעתי את הדבורים הטובים שהרב טויסיג אומר עליכם ,ולפי
זה אני מבין שאתם ודאי דוברי אמת ואנחנו טעינו .ואם תאמר-מנין אני יודע
שהרב טויסיג לא הגזים בשבחים עליכם? אני יודע ,משום שהוא דבר גם עלינו.
כל מה שהוא אמר עלינו היה סולת נקיה .לא היתה שום הגזמה ,ואם עלינו
הוא מדבר אמת ,אין ספק שגם עליכם הוא מדבר אמת .אתם צודקים
המשך בעמ‘ האחרון
ואנחנו נשלם.
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הפטרה” :ויה דבר ד’“
כ”א לעומר

ההלכה השבועית
הלכות ספירת העומר
וימי הספירה:
א .זמן ספירת העומר בלילה ,ואם
שכח לספור בתחלת הלילה סופר
והולך כל הלילה .ולכתחילה נכון
לספור רק אחר צאת הכוכבים( ,והוא
כשלוש עשרה וחצי דקות זמניות,
אחר שקיעת החמה) .וכן מנהג
המדקדקים במצות להמתין לצאת
הכוכבים .אבל מן הדין אפילו אם
סיימו תפלת ערבית בתוך זמן של בין
השמשות ,ואם יפטרו הקהל לביתם
מבלי קיום מצות ספירת העומר,
קיים חשש שעל כל פנים חלק מן
הציבור יבואו לידי שכחה ויפסידו
לגמרי מצות הספירה ,לכן רשאים
לספור העומר בברכה בתוך זמן בין
השמשות ,שהואיל וספירת העומר
בזמן הזה מדרבנן ,ספקא דרבנן
לקולא .אבל אם לא שקעה החמה,
אינם יכולים לספור ספירת העומר,
ואפילו בערב שבת לאחר קבלת
השבת אין יכולים לספור העומר
לפני השקיעה.
ב .הכותב במכתב בלילה ,היום כך
וכך לעומר ,ושכח לספור בפיו ,סופר
בשאר הלילות בברכה.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
יוחנן בן זכאי היה תנא בזמן חורבן הבית השני שזכה להציל
מדי הצוררים הרומאים ,את יבנה“ .תן לי יבנה וחכמיה”,
בקש ממלך רומא .היו שחלקו עליו ,כי עת רצון היתה זאת,
ויכול היה לבקש את הצלת ירושלים כולה .תפשת מרובה לא
תפשת ,תפשת מועט תפשת .אין אנו מסוגלים לרדת לעומק
דעתו של ענק מופלג זה שהצליח בעוצם תבונתו ,לשמור על
גחלת התורה באחת התקופות הנוראות של עם ישראל .יוחנן
בן זכאי הוא גם שמו של ראש כולל “היכל הקודש” בעיר
די מנוערת מתורה במרכז הארץ .הרב בן זכאי אב לשמונה
ילדים ,החליט לתקוע יתד רוחנית דווקא בעיר זו שרבים
מתושביה לא זכו לטעום או לדעת ממתיקותה של תורה .קצת
הסטוריה .אביו של הרב בן זכאי ,ידע ששמו של בנו העולל
יוחנן ,יגרום פה ושם להרמת גבה ,לתהייה ולשאלות .אך מה
לעשות ששמו של הסבא מצד רעייתו היה יוחנן .הצרוף הזה
הביא לעולם ילד כשרוני ,נוח לבריות ואהוב על כל רואיו .איך
אומרים המקובלים :השם הוא מהות ,והוא יונק את מהותו
ותוכנו משורש הנשמות ,כך שיש בילד יוחנן בן זכאי ,ניצוצות
מנשמתו של התנא הקדוש שידע שיחת מלאכי השרת ,שיחת
עופות שדים ודקלים ,מעשה מרכבה הוויות אביי ורבא ומה לא.
ולכן לא פלא ,שכבר בגיל  27בהיותו אברך מבריק בכולל בעיר
הולדתו ,פנה אליו המרא ד’אתרא של העיר השכנה וביקשו
לפתוח שם כולל אברכים .הרב בן זכאי הצעיר לא היסס לרגע,
“תן לי יבנה חכמיה” היה משפט שהדהד בתודעתו עוד בהיותו
ילד קטן .וכל מקום שאין שם תורה ,צריך להקים בו כולל
אברכים כדי שקול התורה ינסוק משם אל עבר בנייני השכונות,
אזורי הוילות ,ויפעים לבבות צוננים ,עדיין צוננים .כאן המקום
והזמן לציין כי בהיותו בחור בישיבה ,התבלט יוחנן בן זכאי לא
רק בחוכמת העיון כצורב שסברותיו הדהדו בין כתלי הישיבה
הדרומית המפורסמת ,אלא שהוא השקיע זמן לא מועט בלימוד
מוסר ,קרי ,תיקון המידות”.תורה ללא תיקון המידות” היה
אומר בנועם אימרותיו לחבריו בישיבה “היא תורה חסרה”.
אהבתו לספרי המוסר לא ידעה גבול .טרם לכתו לישון היה
משנן “בשפתיים דולקות” כמאמר אבי תנועת המוסר הגר”י
סלנטר את “מסילת ישרים”“ ,אורחות צדיקים” וכמובן גם
“עלי שור” .ראשי הישיבה שהכירו את רגישותו המיוחדת
ועבודתו המוסרית ,היו ממליצים בפניו ,מעת לעת ,לקרוא פרקי
מוסר נרחבים מספר עלום כזה או אחר ,כדי להרחיב אופקיו.
עם הגיעו לגיל  21הוא יצא לשידוכים ,ובשעה טובה ומוצלחת
הקים בית נאמן בישראל ,עם נוות ביתו ,בתו של המשגיח שלו
בישיבה הקטנה .ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל.
יום שמחת לבם שלו ושל רעייתו חל סמוך ונראה לחג הפסח,
ומיד לאחר השבע ברכות פתחה הרעיה הנמרצת במסע ניקיון,
האופייני לנשות ישראל הצדקניות“ .את הספריה” החליטה
בלבה “אשאיר לסוף” .אכן כן ,יומיים לפני פרוש חג הפסח
היא הורידה את הספרים מעל המדפים איבקה אותם ,דיפדפה
בהם ,וחיפשה חמץ .תוך כדי מבצע החזרת הספרים למדפים,
תפש את עינה ספר קטן מידות ,ישן ובלוי .נוכחותו די הפתיעה
אותה ,שכן רוב הספרים של הזוג הצעיר בן זכאי ,היו חדשים
ומבריקים ,ומה לספר קשיש ובלוי זה בספרייתם? היא הציצה
בכריכת הספר ,ואכן חשדותיה נשאו פרי .על הספר התנוססה
חותמת לא מוכרת“ .מאוצר הספרים של גרשון מנדל בלכהיים
 בני ברק”“ .בלכהיים?” תמהה הגב’ בן זכאי “מעולם לאשמעתי שם משפחה משונה שכזה ....מעניין איך הגיע הספר
הזעיר הזה לספרייתנו .כשיוחנן יחזור מן הכולל אשאל אותו.
צריך לאתר את בעליו של הספר ולהחזירו לו .”...כשיוחנן חזר

מן הכולל ,פנתה אליו העזר שכנגדו והציגה בפניו את הספר
הבלוי“ .בעלי ,היום בבוקר גיליתי ספר זה ,שבוודאי אינו שייך
לנו ...אתה זוכר אברך יהודי בשם גרשון מנדל בלכהיים? לא,
אינני זוכר .יוחנן הביט בכריכת הספר ,דפדף בו קלות ואז אמר:
“הא ,עכשיו נזכרתי כיצד הגיע ספר מוסר זה אלי .את כבר
מכירה את ההשתוקקות שלי לבלוע ספרי מוסר ,ובכן לפני
כחצי שנה ,עוד בטרם הכרנו ,ביקשתי מן המשגיח להשאיל
ספר זה .המשגיח התיר לי מיד ,הוא סמך עלי שאחזירו מיד עם
תום הקריאה .הוא כנראה לא ידע שזה ספר פרטי”.בערב שבת
של אותו שבוע ,הכנסתי את הספר לתיקי כדי לעיין בו בשבת
בבית הורי .חזרתי לישיבה בלעדי הספר .הוא נשכח בבית הורי.
חודשיים אחר כך יצאתי לשידוכים ,הכרתי אותך ,נו ,וברוך
השם .אמי הכינה לי את כל ספרי בטרם אצא מבית הורי,
לביתנו המשותף ...והספר היקר הזה נמצא עכשיו כאן ,למרות
שמקומו בעצם בישיבה הדרומית .דומני שהיהודי הזה גרשון
מנדל בלכהיים שכחו באוצר הספרים של הישיבה ...אם כן מה
שמוטל עלי לעשות הוא לאתר את האיש המתגורר בבני ברק
ולהחזיר לו את הספר”...יפה מאד בעלי ,אני מבקשת ממך עוד
בטרם התקדש ליל הפסח לאתר את ר’ בלכהיים ולהשיב לו את
ספרו.”...כוונות טובות לחוד ,ומעשים לחוד .כאמור ,האברך
יוחנן בן זכאי ,כבר עלה בסולם המעלות הרוחניות ,והפך לראש
כולל חשוב בעיר די גדולה .שמו הלך שם לפניו כמרביץ תורה
גדול ,כדרשן בחסד עליון המאיר פניו לכל פונה .משפחת בן
זכאי ,כמו שסיפרנו ,התרחבה והפכה למנין מכובד כשמחוץ
להורים ישבו סביב לשולחן השבת ארבעה בנים וארבע בנות,
כן ירבו .קרוב ל 20 -שנה עברו להן במעופה .והספר? מה עם
הספר? האם הוא הוחזר לבעליו .בינתיים לא .מפסח לפסח
חוזרת הרבנית בן זכאי על הבקשה המפורסמת :אנא בעלי ,זה
לא מכובד הספר הישן הזה לא שייך לנו .אנו לא גזלנים .אני
כבר חוזרת על בקשתי שנה אחרי שנה ...אנא!!! שלא תטעו,
הרב בן זכאי איננו גזלן חלילה וחס .ידיו נקיות מגזל ,וכוונותיו
לעולם טהורות וטובות .גם אם תחקרו אותו הדק היטב ,היטב
הדק ,הוא לא יוכל להסביר לכם ,מאין צצה היד הנעלמה
המונעת ממנו לבצע מעשה כל כך פשוט ,של השבת אבידה עם
סימנים ברורים לבעליה .כמה משפחות בלכהיים יש בעולם,
ועוד בבני ברק? אוי ,אוי ,אוי ,עיכובים .יש מי שאומר שכל
עכבה לטובה ,אבל בפסח האחרון החליטה הגב’ בן זכאי לשים
קץ לשיכחה של בעלה החשוב“ .עד כאן!” אמרה בתקיפות
“אתה לא לומד עכשיו ,אל תעזור לי לנקות ,אתה במחילה
ממך מתפנה לאתר את אדון גרשון מנדל בלכהיים ושולח לו
את הספר ...הפעם אני מתעקשת” .גם הרב יוחנן בן זכאי חש
באותן דקות ,כי הוא הגדיש את הסאה 20 .שנה הספר הזעיר
והבלוי ממתין לחזור לבית ממנו הוא בא ,והוא ,מרביץ התורה
הגדול מתעלם מלבצע הלכה ברורה ונדרשת .כך נוהג אדם
מתוקן במידותיו??? המשימה היתה קלה בתכלית .תוך פחות
משתי דקות ענו לו מ”בזק” ,נקבו במספר הטלפון של משפחת
בלכהיים ,וציינו בפניו את הכתובת :רחוב בוסתן הגליל  .27סוף
טוב הכל טוב .הרב בן זכאי הכניס את הספר למעטפה לבנה,
וכתב באותיות קידוש לבנה“ :עבור ר’ גרשון מנדל בלכהיים,
רחוב בוסתן הגליל  ,27בני ברק” .חמש דקות אחר כך הוא ניצב
בתור בסניף הדואר השכונתי ,שילם כמה שקלים כדי לממן
משלוח של חבילה ב”דואר רשום” .וברוך השם ,הספר הקטן
והבלוי עומד לחזור לביתו.
המשך בשבוע הבא אי“ה-באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

אצלנו במשפחה יש בעיה תורשתית עם בעיות
בכליות ,עד כדי כך שצריכים לעשות דיאליזה.
אחשלי היה צריך לעשות לו דיאליזה ומצאו שרמת
המגנזיום מאד גבוהה ,היה מתאשפז כל שני
וחמישי ,ולא הצליחו לאתר למה המגנזיום כל כך
גבוה .לאחר בירורים נודע לנו שיש בדיקה כזאת
בארה“ב בעלות מאד גבוהה ,לא ידענו מה לעשות,
ומאיפה נשיג סכומי עתק כאלה...אני קוראת את
העלון ”תפארת ינון“ כל יום ששי ,אמרתי לעצמי,
ננסה את ה“פדיון נפש“ הזה .בתוך תוכי חשבתי
תנסי ותראי אם זה אמיתי .וכך מסרתי את השם
שלו ועשו לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ .ובסיעתא
דשמיא ירד המגנזיום ומאז כמעט שנה הוא ללא
אשפוז .עד עכשיו פחדתי לספר ,כי כל כך הרבה
רופאים ומומחים היו מעורבים בזה ,פחדתי לפתוח
את הפה .אבל רוצה להודות כל כך לה‘ ,ישתבח
שמו לעד ,פשוט נסי ניסים ...אין מילים....
ד.צ

לפני חודשיים התקשרתי כדי לעשות ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ רציתי לגשת לטסט והמורה דחה
אותי כל הזמן ופשוט לא הגיש אותי .בקשתי לעבור
בהצלחה ובקלות .למחרת ממש הוא התקשר אלי
ואמר לי שהוא מגיש אותי לטסט למחרת .וב“ה
בסיעתא דשמיא עברתי בטסט ראשון...רוצה להודות
לקב“ה שעשה לי את החיל הזה.
משה

בתי היתה בשידוכים מעל חמש שנים .בתשרי
עשינו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ לזווג
הגון .בכסלו התארסה ,והתחתנה במזל טוב
בטבת עם מישהו בדיוק בסגנון שחפשה .היא
לא התפשרה ,רצתה משהו מיוחד וקבלה ב“ה.
אין מילים להודות להשם!
א.ש /ירושלים

היתי צריכה לעבור ניתוח ,התאריך
נקבע לערב פורים ,בקשתי שיעשו
לי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ באותו
בקר .כולם שאלו אותי למה דוקא
בפורים? ואיך תעברי את פורים
בבית חולים? ואני אמרתי להם
שצריך להיות בשמחה כל הזמן .וזה
דוקא מקור חיותו ,ואם לא היה
מגיע למקום הזה ,אולי חיותו היתה
מתבטלת...וזה היה הפורים הכי שמח
שהיה לי ,קראתי מגילה ,ועשו לי
קידוש וסעודת שבת ,והניתוח עבר
בהצלחה ובקלות .ואני רוצה להדגיש
שמילת המפתח היא להיות בשמחה,
וצריכים להתחזק באהבת ה‘ ואמונת
ה‘ שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה
הכל לטובה...תודה לבורא עולם.
בעילום שם

סוף סוף לאחר תקופה של מתח,
ממש לפני ערב פסח ,התבשרנו
שהבן יצא זכאי במשפט שהיה לו.
מיד התקשרנו לבשר את הבשורה
הטובה .אני מתרגשת ומודה לבורא
עולם על חג החירות הזה ,פשוטו
כמשמעו .תודה ה‘...עשינו ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ ונושענו...
בעילום שם

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן
אתה מבין מה עשית לנו ,כבוד הרב? מסים השכן ,לא
את ה‘שבע ברכות‘ הצלת לנו ,אלא את חיי הנשואין
של הבת! כאן ה‘מעשר‘ שהבאנו מהסכום שהם הביאו.
הספור כולו ארע בסיון .חצי שנה מאוחר יותר ,בכסלו,
הגיע עוד שכן לבקש שאדבר ב‘שבע ברכות‘ של בתו.
זכרתי מיד שהוא היה זה שישב מאחורי וסנן מיד לאחר
הדרשה את דעתו בענין .רציתי לוצר לו משהו ,אבל
שתקתי .באתי ,דברתי והלכתי .אחרי כמה ימים הוא
הגיע שוב להודות ולומר שהיה מאד יפה .כאן כבר לא
הצלחתי להתאפק“:היה בסדר מה שדברתי“?“מאד
יפה ,כולם מאד נהנו““.זה לא היה מוגזם?“” ,לא,
לא זה היה בסדר גמור“” .אתה בטוח שלא הגזמתי?“
רק אז הוא קלט“...הרב שמע אז את מה שאמרתי?“
”שמעתי ,והייתי רוצה לשאול אותך שאלה  -ידעת שיש
שם בעיות בין המחותנים“?” .ידעתי“” .אז ידעת .ואני
בא ומדבר ,ויכול להיות שהדבורים האלו יפתרו את
הבעיה ,ולך אכפת שהגזמתי? מה הפריע לך? כשהגזמתי
עליך ,לא היה לך אכפת ...למה אכפת לך כשאומרים על
השני מילה טובה?!“ .על מדות מגונות כגון אלו גם כן
מגיעה צרעת.אדם לא צריך להגיע ממש ללשון הרע,
מספיק שהוא מונע עצמו או אחרים מלומר מלה טובה
על הזולת כדי להעניש אותו בעונש החמור הזה.
ומתוק האור

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שאלה :האם מותר לספר ילד קטן בימי
ספירת העומר?
תשובה :כתב השו”ע (סי’ תצג ס”ב) נוהגים שלא
להסתפר עד ל”ג לעומר ,שאומרים שאז פסקו מלמות,
ואין להסתפר עד יום ל”ד בבקר אלא א”כ חל יום ל”ג
ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת וכתב
בביאור הלכה שם (ד”ה נוהגים) שמ”מ ומ”מ אותן
המותרין להסתפר בחול המועד י”ל דגם בספירה שרי
דלא עדיף מחוה”מ .ולגבי תספורת לקטן בחוה”מ כתב
השו”ע (סי’ תקלא ס”ו) שקטן מותר לגלח במועד ,אפילו
נולד קודם הרגל .ולפ”ז נראה דימי הספירה מותר .וכן
כתב הרב אור לציון (ח”ג פי”ז ס”ג) שמותר לספר ילדים
קטנים פחותים מגיל שלש עשרה בימי העומר ,וכל
שכן שמותר ומצוה לספר ילדים בני שלש שנים ביום
ל”ג בעומר אף שמנהג בני ספרד שאין מסתפרים לפני
יום ל”ד בעומר .ע”כ .וע”ע באורך בספר אורחותיך
למדני (ח”ב סי’ מ) שהאריך בזה והעלה להקל.
שאלה :אשה האם מותרת להסתפר בימי העומר.
תשובה :כתב הרב אור לציון (ח”ג פי”ז ס”ג) שמותר
לאשה להסתפר בימי העומר .וביאר שם בטעמא
דמילתא שאפילו באבלות ממש אין האשה אסורה
להסתפר אלא בשבעה ולא כל שלושים ,וה”ה הכא
באבלות ישנה דמותרת להסתפר .גם הראש”ל זצ”ל
בחזו”ע (עמ’ רסא) כתב דאין הנשים בכלל איסור זה
דתספורת .ע”ש .וע”ע בעמק יהושע מאמאן (ח”ז סי’
טז) ע”ש.

א
צלנ

לכל התורמים
הנדיבים
שהושיטו את ידם ותרמו
ל”קמחא דפסחא” של “חסדי ינון”
שזכות הצדיק המלוב”ן רבי ינון חורי זצוק”ל
תעמוד לכם ולזרעכם ,וכמו שזכיתם לשמח את
המשפחות,
הקב”ה ישמח אתכם וזרעכם בחיי,
רוויחי ומזונא .אמן.

לחג
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ל
השנה

לחם • חל
בשקל אחבד •בלג ב י נה
בד!

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  1ש”ח בלבד!

לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992

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

