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מטעמים לשולחן
ובלב כל חכם לב נתתי חכמה

זמני שבת פרשת “כי תשא”
(לא,ו)

הקב“ה נוטע חכמה דוקא בלב של ”חכם לב“ ,זהו שאמר המדרש
שמעוני שמות לא ,רמז שפט)“:אמר רבי יוחנן :אין הקב“ה נותן חכמה אלא למי
שיש בו חכמה ,שנאמר (דניאל ד):יהב חכמתא לחכימי“ .וממשיך“ :שמע רב
תחליפא בר מערבא הלך ואמר שמועה זו לפני רבי אבהו .אמר לו :אתם
משם למדתם? אנחנו מכאן למדנו ,דכתיב :ובלב כל חכם לב נתתי חכמה“.
בענין זה מספרים חז“ל (קהלת רבה א ,יז) ששאלה מטרוניתא אחת את רבי
יוסי בן חלפתא“:מהו שכתב ’יהב חכמה לחכמין‘? לטפשים היה צריך
לומר!“ אמר לה“:בתי ,אם יבואו אצלך שנים ,אחד עני ואחד עשיר ,והם
צריכים ללוות ממך ממון ,לאיזה מהם את מלוה?“ אמרה לו“:לעשיר“.
אמר לה “:ולמה?“ אמרה לו“:שאם יחסר יהיה לו ממון לפרוע ,אבל
עני אם יאבד מעותי ,מהיכן יפרע?“אמר לה“:ישמעו אזניך מה שפיך
מדבר ,אילו היה הקב“ה נותן חכמה לטפשים ,היו יושבים בבתי כסאות,
בבתי תאטראות ובבתי מרחצאות והיו מתעסקים בה ,אלא נתנה הקב“ה
לחכמים שהם יושבים בישיבת זקנים ,בבתי מדרשות ועוסקים בה“ .אחד
מספורי חכמתו של שלמה המלך ,אשר זכה לחכמה אלקית והיה החכם
מכל אדם ,הוא הספור המובא בספר ”ילקוט ספורים“ מפי המדרש:
היה זה בתקופת דוד מלך ישראל ,עשיר גדול ,שהיה בעל נכסים רבים
ותחת ידו שרתו עבדים ושפחות רבים ,נתן בידי בנו יחידו כמות גדולה
של סחורה ,והבן הפליג למדינת אפריקה ,שם ניסה למכור את הסחורה
ולעשות חיל .בין כך ובין כך מת האב העשיר ,ואחד מן העבדים השתלט
על הנכסים ,כבש את בני הבית ביסורים שונים ,עד שהם התיאשו ופנו
איש לדרכו ,כשהעבד שנותר לבדו עם כל הרכוש העצום ,החשיב אותו
כממונו לכל דבר והתנהג אתו כרצונו .באחד הימים שב הבן לבית אביו,
ומצאו שנפטר לבית עולמו .הוא נכנס לבית ונסה לנהל אותו ,אולם עד
מהרה יצא לקראתו העבד ודחף אותו ,כשהוא קורא לעברו“:מה לך בביתי
בן בליעל?! תפש הבן במקלו והכה על ראש העבד“ :עבד ,תפשת את
כל עמלי ועמל אבא מארי ותשמח מאותו ממון?“ עד מהרה התלקחה
ביניהם מריבה גדולה ,ולבסוף ברח הבן והלך להתלונן על העבד אצל
המלך דוד” .איש פלוני לקח את כל הממון שהניח אחריו אבי“ ספר,
”ואומר כי הוא בן הזקן ולא אני“.שאלו דוד“ :האם יש לך עדים להיותך
הבן האמיתי?“ “לא“ השיב הבן .צוה דוד המלך לקרא לעבד ,ואף אותו
שאל אם יש לו עדים להיותו בן העשיר ,העבד ,אף הוא לא הצליח להוכיח
ענין זה ,אולם המלך דוד פטרו לשלום ,שכן במקרה כזה אין הוא צריך
להשיב דבר .הרים הבן את קולו בבכי והחל לצעוק לפני המלך שוב ושוב,
עד שגער בו דוד ואמר לו“ :אם תשנה יד אשלח בך...אם יש לך עדים?
טוב ,ואם לאו מה אעשה לך?!“ כששמע שלמה המלך את הדברים קרא
לבן והורה לו שיצעק שוב אל המלך ואם יכעס עליו יאמר לו“:שים אותי
ביד שלמה בנך“ .עשה הבן כעצתו ,ואכן ,עד מהרה הסכים דוד למסור
את הדין בידי בנו שלמה .אמר שלמה לבחור“:התדע היכן קבור אביך?“
“לא“ השיב הבן .קרא לעבד ושאל אף אותו אודות מקום קבורת ‘אביו‘,
והוא השיב על כך בחיוב” .אם כן“ הורה לו שלמה” ,גש והבא לי את
זרועו“ .עד מהרה הלך העבד ,חתך את זרוע אדונו והביאה לפני שלמה.
אמר להם שלמה” :הקיזו שניכם דם וכל אחד ואחד יאגור את הדם בכלי
שלו .לאחר מכן הורה לכל אחד ואחד מהם לטבול את העצם בדמו ,והנה
לתדהמת כל הנוכחים ,העצם לא נצבעה בדמו של העבד ואילו בדם הבן
היא אכן נצבעה .הראה שלמה את העצם לכל העם ואמר“:הרי לכם כי
דם זה יצא מן העצם הזו ,ומיד שב כל הממון לבחור ,אשר רדה בעבד
בעל כרחו .כך הצליח שלמה בחכמתו האלקית להשיב את הגזלה
ומתוק האור
לבעליה“.
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הפטרה“ :וישלח אחאב”

ההלכה השבועית
הלכות ודיני קריאת
ארבע פרשיות:
א.
אם שכחו ולא קראו פרשת פרה ,יש
אומרים שיש לה תשלומים בשבת
הבאה ,ויש חולקים ,והעיקר כשברא
ראשונה .והוא הדין פרשת זכור.

ב.
אם טעה הקורא בתורה וסיים פרשת
פרה בפסוק ”ולגר הגר בתוכם לחוקת
עולם“ ,לא יצאו ידי חובתם ,ואפילו
כבר קראו גם ההפטרה בברכותיה ,חוזר
ופותח הספר תורה ומתחיל לקרות
(בברכות שלפני הספר תורה ולאחריה),
מראש הפרשה עד ”הנפש הנוגעת
תטמא עד הערב“ .ואפילו הפסיק בפסוק
”מים חיים אל כלי“ ,גם כן לא ידי חובה,
וחוזר וקורא כאמור ומכל מקום אם כבר
בירך על ההפטרה לפניה ולאחריה ואחר
כך נזכר ,אין צורך לחזור ולברך ברכות
ההפטרה כשמפטיר שנית .אפם חל ראש
חודש אדר בשבת וטעו וקראו פרשת
שקלים בשבת שלפניו ,אינם צריכים
לחזור ולקרוא פרשת שקלים בראש
חודש אדר.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע :כך הציע לו באחד הימים ג’ורג’ אבוטבול,
גדול הפורצים של תל-אביב “עדיף שתשקיע שבוע או חודש
של בילוש על וילה בכפר שמריהו ,תלמד כיצד מנטרלים
אזעקה ,תחדור מן החלון ,ותחזור עם כספת מלאה כל טוב.”...
כפר שמריהו .השם הזה הצית בנתנאל ברקן ,את השינאה
הישנה לדוד שלו ,שהוא כל כך שנא ,שמואל גולניק .הוא ידע
שהוא מתגורר בכפר שמריהו ,והנה עכשיו הוא כבר מספיק
משופשף כדי לבצע בדירתו גניבה טובה ...ואולי אפילו יותר
מגניבה .נתנאל לא התעצל .טעם הנקמה המתוקה עלה באפו.
 13שנים חלפו מאז נעלם מחייו הדוד שלו שמואל גולניק,
ולא נתן שום אות חיים ,לא גילה בו שמץ עניין ,הותיר אותו
יתום וגלמוד להתמודד עם מהמורות החיים .איתור הוילה היה
מבצע פשוט למדי .רחוב עולי צרפת  .28זו הכתובת המדוייקת.
נתנאל תיצפת על הוילה .הגינה נראתה מוזנחת מאד .הדשא
היה יבש ,העצים כמושים“ .מעניין” חשב נתנאל“ ,גם
הנשמה של שמואל גולניק יבשה וחסרת לחות .הרשע הזה
חי חיי תענוגות בארץ ובעולם ,והותיר אותי עם אסוני .אני
לא אוותר לו על כך .”...באישון לילה נכנס נתנאל לוילה של
גולניק .האזעקה נוטרלה מבעוד מועד .ריח כבד של עובש אפף
את חלל הבית .קרני ירח שהבליחו לתוך הסלון גילו לעיניו
הנדהמות של נתנאל קורי עכביש בפינות העליונות“ .אני
הופך לו את הבית ,ומרסק אותו לחתיכות ...אני אלמד לקח
את הדוד הנאלח הזה .”...במשך שעתיים ניפץ ושבר נתנאל
ברקן ,שולחנות ,ארונות ומיטות ,פסלוני חרסינה ,כלי מטבח,
קרע לחתיכות כריות ושמיכות ,והשליך בביזיון את הספרים
שבספריה אל תוך אמבטיה גדושה במים“ .הגולניק הזה יקבל
את הוילה של החיים שלו” שמח נתנאל ברקן בליבו“ .הוילה
שלו נראית עכשיו בדיוק כמו הלב שלי .שבור ,רצוץ ,עלוב,
וחסר סיכוי .אח ...אח ...אני מרגיש שנגולה אבן מעל ליבי13 .
שנים של שינאה באו לידי ביטוי הלילה הזה .מה חבל שאין לי
את הזכות לראות את פניו הנדהמות של גולניק כשישוב ויראה
איזה פוגרום בומבסטי סידרתי לו .”...לאחר הפוגרום ,התיישב
הנוקם ליד חלון הסלון ורשם על פיסת נייר “לשמואל גולניק,
מאחד שאוהב אותך” .הוא הניח את הפתק על שאריות השיש
המנופץ שבמטבח .נתנאל ברקן יצא מן החושך של הוילה,
לעבר פנסי הרחוב המואר .עלה על מכוניתו המיושנת ונסע
כשחיוך של סיפוק על פניו לעבר הצריף העלוב בדרום תל
אביב ,אותו שכר מזה שנתיים“ .הו ,הו” חייך הבחור “הצריף
שלי נראה כמו ארמון בהשוואה לוילה של גולניק הרשע ,שאין
לי שום מילה טובה לומר עליו” .איך נוהגים לומר חכמי צפת:
סוף גנב לתליה .הפשע כידוע לא משתלם .חלפו עוד  11שנים
לא פשוטות על נתנאל ברקן .שמו בעולם הפשע אומנם קנה לו
מהלכים ופירסום רב ,אך גם המשטרה שמה עליו עין ,והמתינה
להזדמנות מתאימה כדי להניח ידה עליו .לבלשי המשטרה
יש סבלנות ,הם צוברים נתון ועוד נתון ,רסיס מידע לרסיס
מידע .הם גובים עדויות ,ומצרפים עדות לחברתה .בלילה
אחד סגרירי ואפלולי הסתיימה באחת הקריירה הסואנת של
נתנאל כשודד ופורץ מתוחכם .בעודו נם את שנתו באותו צריף
רעוע ,פרצו לדירתו השוטרים ,הניחו אזיקים בידיו ורגליו,
והשליכו אותו לתא המעצר כמו שק תפוחי-אדמה .בשעה
שמונה בבוקר ,המום ,רועד מקור ורעב ,ניצב נתנאל ברקן מול
השופט ושמע מפי התובע המשטרתי עלילות מעלילות שונות
על “תרומתו” לעולם הפשע .שלוש שנות בילוש וחקירה
מאומצת ,הניבו תיק פלילי דשן ועגום ,ליתום בן ה 32 -שחוץ
מעצמו ,הצריף הרעוע שלו (שבשכירות) וכעס על דוד אחד
שנעלם מחייו ,אין לו שומדבר בחייו .הוא נעמד מול השופט
בעיניים כבויות מהן נשקף עצב עמוק וחוסר אונים ,ואפילו לא

ביקש עורך דין .הוא איננו יודע מאין הוא שאב את תעצומות
הנפש שלו ,מן היתמות אולי ,או מן העצב הענק שאפף את
עולמו ,ואמר לשופט את המילים הבאות“ :כבוד השופט ,אני
מודה בכל סעיפי האישום .הכל נכון ,מן המילה הראשונה ועד
האחרונה .אני לא רוצה שום עורך דין שיסנגר עלי .אני גנב
ופושע ,ואני מעדיף לשבת בבית הסוהר הרבה שנים ,על פני
החיים הסרוחים שלי ,כגנב עלוב נפש ,בלי הווה ובלי עתיד”.
השופט רענן שניידר נדהם .מזה  30שנה שהוא שופט ,ומעולם
הוא לא נתקל בפושע שמודה בכל סעיפים האישום ,ולא
מבקש עורך דין”.סלח לי איש צעיר” שאל השופט “אולי אינך
רוצה עורך דין ,אבל אין לך איזה חבר ידיד ,או קרוב משפחה
שיתן עליך עדות אופי ,מילה טובה .”...נתנאל ברקן הרים זוג
עיניים חומות לעבר השופט ואמר“ :כבוד השופט ,אני כלב
בודד בעולם ,אומלל ועזוב .אני יתום מגיל  ,9ללא הורים ,ללא
אחים ,לא סבא וסבתא ,גדלתי בפנימיה עד גיל  .18אין לי
שום מושג מה זה משפחה ,אין מי שיתן עלי עדות אופי ,כי
אין מי שמכיר אותי ,ואין לי גם אופי .אין לי מושג מה זה
חיבוק של אבא ,או אמא ,או אח .כבוד השופט ,אתה רואה
מול עיניך תולעת רמוסה .שבר כלי .ואני לא מבקש רחמים .אל
תרחם עלי כבוד השופט ,שים אותי במקום שהכי נכון שגנבים
יהיו בו” .השופט שניידר הרגיש שדמעה קטנה רוצה לברוח
לו מן העין ,הוא לא היה מורגל במונולוגים חוצבים כאלה,
שיוצאים מפיהם של עבריינים .באמת שלא .השופט שניידר
הבין שיש לפניו פרוייקט לא פשוט .על פי חומרת העבירות
וכמותן ,נתנאל ברקן יכול להישלח לפחות לשלוש שנים בכלא,
להינמק שם ,ולצאת פושע יותר מדופלם .זה מחד ,אך מאידך
נסיונו רב השנים של השופט דקר את מצפונו כאומר לו :הלו
שניידר ,זה לא פושע רגיל ,זה לא עוד עבריין צעצוע שיוצא
ונכנס לבתי הכלא ולא מתרגש .עומד מולך אדם מרוסק ,מודה
על חטא ,מיואש ,אבל עם אישיות מיוחדת שעם השקעה
קטנה עשוי לעמוד על הרגליים ולצאת ממעגל הפשע .כן
רענן ,תביט בעיניו ,העיניים משדרות מצוקה ,אבל גם כנות
וישרות פנימית בשילוב של זעקה מפלחת גלקסיות :הצילו!!!
השופט שניידר ניגב בהיחבא את הדמעה העקשנית ובקול
נחרץ אמר לנתנאל ברקן השפוף“ :כן חביבי ,אני אשלח אותך
למקום שלשם שולחים גנבים ופורצים מן הסוג שלך .ברשותך
או שלא ברשותך ,עם הסכמת התובע או ללא הסכמתו ,אני
מבקש לשלוח אותך לשיקום נסיוני בן שנה באחד מקיבוצי
בקעת הירדן” .התובע ניסה להשחיל מילה ,אבל שניידר בשלו:
“התובע עדיין צעיר וחסר נסיון ,ואני ,מה לעשות ,סוס משפטי
קשיש ועתיר הסטוריות ומעשיות .התובע יאמין לי שמר ברקן
אחרי תוכנית שיקום בקיבוץ ,יעלה על דרך המלך ,אבל כמובן
תחת פיקוח קצין מבחן” .השופט שניידר לא נולד נביא ,וגם
אביו לא היה נביא ,אבל הוא היה הראשון שקרא את זעקת
ה”הצילו” של נתנאל ברקן ,וידע בדיוק על מה הוא מדבר.
ש”שדות הבקעה” היה קיבוץ פסטורלי שתושביו רדומים
למדי אך נינוחים ומסבירי פנים .מזכיר המשק גילי בלומנטל
קידם את פניו של נתנאל במאור פנים בליווי טפיחה חביבה
על השכם “יש לנו  -נתנאל היקר  -הרבה מה להציע לך .עבודה
ברפת ,בלול ,בפלחה ,במאפייה ,בכוורת .רק תבחר .אתה עושה
עלי רושם של בחור רציני ,ואין לי ספק שתצליח בכל תחום
שתבחר”“ .אני מעדיף לעבוד עם בהמות”  -הפטיר נתנאל
 “העולם הזה מורכב מאנשים רעים וכפויי טובה ,אני לאמאמין שהפרות בקיבוץ שלכם יחפשו את רעתי ...ההיפך דומני
שהן יעריכו את עבודתי למענן”.
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

עשיתי ”פדיון נפש“ עבור קרובת משפחה
לפני ניתוח מורכב ומסובך  .הרופאים אמרו
שתצטרך אישפוז ארוך וממושך .וברוך
השם ,הניתוח היה אמנם מסובך אבל עבר
בשלום ,והתאוששה די מהר ושחררו אותה
הביתה .מחשבות רבות בלב איש ועצת
השם היא תקום! תודה לבורא עולם!

הדסה-טירת הכרמל

בני רצה לעבור לישיבה אחרת ,מאחר וזו
לא התאימה לו מבחינה רוחנית וחברתית.
במשפחה אמרנו ’הלואי והיתה ישיבה כמו
הישיבה הקטנה‘ שהיתה ישיבה מיוחדת
ושונה משאר הישיבות .רק לאחר שעשינו
לבני ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ואמרנו
תודות לשם יתברך שהכל ממנו ,וכל מה
שהוא עושה זה לטובה...אז הענינים התחילו
לזוז ,ובני התקבל לישיבה שהתאימה לו -
בדיוק! ישועת ה‘ כהרף עין!!!

בעילום שם

לכבוד מערכת העלון ”תפארת ינון“:
לאחר נשואינו לפני כארבע שנים עברתי
הסטוריה רפואית לא פשוטה כלל
מבחינת פוריות .כגון קשיים בקליטת
הריון והריונות שלא החזיקו מעמד ,
ועוד קשיים שזה לא המקום לפרטם.
היינו על סף יאוש ממש .ואז בסיעתא
דשמיא שמעתי על הארגון ”חסדי ינון“
והתחלתי לעשות ”פדיון נפש“ מדי
חודש .וברוך השם הרגע שכל כך חיכינו
לו הגיע ,והבדיקה בשרה שאני בהריון.
כמובן שהיתי חרדה אבל הכל היה תקין
במהלך כל ההריון מתחילתו ועד סופו.
מדי חודש עשיתי ”פדיון נפש“ לי
ולעובר (ואפילו לבעלי) .במקביל חשוב
לציין שקבלתי על עצמי לשמור מאד על
הצניעות וקדושת הבית ,וכך ה‘ ישמור
על העובר .וברוך ה‘ בשעה טובה ובמזל
טוב ,נולד לנו בן בריא ושלם! תודה לה‘
ותודה לשליחיו הטובים ”חסדי ינון“
.ברצוננו לפרסם את ישועת ה‘ ולזכות
את הרבים...ויהי רצון שנזכה להתחזק
כולנו ולבשר בשורות טובות...

בעילום שם

לעלון ”תפארת ינון“ היקרים :במשך תקופה
ארוכה של למעלה משנה ניגשתי לטסטים
על מנת להוציא רשיון ובחמישה טסטים
נכשלתי .היתי במצב של כמעט יאוש ,שלא
אצליח כבר להוציא רשיון .במקרה או שלא
במקרה ,ראיתי את העלון ”תפארת ינון“
והחלטתי לעשות ”פדיון נפש“ בבקרו
של יום הטסט .וכעת אני רוצה לבשר
לכם שבסיעתא דשמיא עברתי את הטסט
בהצלחה .ורוצה לציין שבטסטים הקודמים
נהגתי יותר טוב ,או שהיו יותר מקצועיים,
ולמרות הכל לא עברתי .וכאן לאחר הפדיון
כהשארתי את ה“הגה“ לבורא עולם...רואים
את הנס ....בראש ובראשונה תודה לבורא
עולם ,וישר כח גדול לשליחיו הנאמנים...

ב.ר / .ירושלים

חברה מבוגרת ,רווקה ,חזרה בתשובה ברוך
השם ,ואז פתאום גילו לה את התחלת המחלה,
לא עלינו ולא על אף אחד בישראל ,והיתה צריכה
לעבור ניתוח .הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ לפני
הניתוח ובסיעתא דשמיא הניתוח עבר בהצלחה
והיא הבריאה ברוך השם .שזכוי הרבים יעמוד
לזכותה ושבעזרת השם גם תקים בית נאמן
אריאלה ממרכז הארץ
בישראל.

ניתן להוריד את העלון באתר
א
צלנ

לחג

ו
לח
”
גכ

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו
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

ישנם מאחינו בית ישראל שכל
השנה מרגישים רק את ה“מרור“,
בפרט שמתקרבים החגים עלינו
לטובה ,וההוצאות גדלות
במאות אחוזים...
עזור לאחיך
שיוכל להסב כבן חורין...

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

שאלה :האם מותר לטבול לצורך טהרה ביום שבת
במים חמים או פושרים?
תשובה :פסק השו”ע (סי’ שכוס ק”א) שאסור לרחוץ
כל גופו ,אפילו במים שהוחמו מערב שבת ,בין אם
הם בכלי בין אם הם בקרקע .וכתב המשנ”ב (סק”ז)
שלפיכך במקום שנוהגין להחם המקוה צריך ליזהר
שלא יהיה רק פושרין דאל”כ אסור לטבול בו .ע”כ.
ומבואר דס”ל דבמים חמים אסור לטבול ,ובמים
פושרים מותר .וכ”כ באור לציון (ח”ב פרק לה אות ג)
דבפושרים מותר ,ושיעור פושרים הוא כשהמים
פחות משלושים ושבע מעלות ,אבל יותר משיעור
זה חשיב חמים ואין לרחוץ בהם .ע”ש .אך הראש”ל
זצ”ל בספרו לוית חן (סי’ עט) ובטהרת הבית (ח”ב עמ’
תס) ובהליכות עולם (ח”ד עמוד רט והלאה) ובחזו”ע (שבת
ו’ עמ’ עח והלאה) הוכיח מדברי הראשונים שאף מים
פושרים בכלל האיסור ,ואסור לרחוץ בשבת אף במים
פושרים ,ואפילו שרוחץ לשם טהרה .ע”ש .ובשו”ת
יביע אומר חי”א (או”ח סי’ לח) הוסיף הראש”ל דאף
הרגיל לטבול בכל יום לשם טהרה או טבילת עזרא
אסור לו לטבול בשבת אפילו במים פושרים ,ומוטב
שלא יטבול כלל מאשר יטבול במים פושרים ויכנס
לאיסור גזרת המרחצאות .ע”ש .ואשה הטובלת
לטהרתה כתב באור לציון (ח”ב פרק לה אות ג) דמותרת
לטבול טבילת מצוה אף במקוה חם .אלא שלכתחילה
היכא דאפשר טוב שלא לסמוך על היתר זה אלא
תטבולנה בבין השמשות ,שאז מותר לכתחילה דכל
שהוא משום שבות לא גזרו בבין השמשות ,ויש
להורות לבלניות שתרשנה לנשים מבנות ספרד
לטבול בע”ש בבין השמשות שכן היה המנהג
בירושלים לטבול בע”ש בביה”ש ,אך במקום שאין
נותנים לנשים לטבול אלא אחר ציה”כ יש להתיר
לנשים לטבול בע”ש אפילו בלילה ,ואף אם אין זו
טבילה בזמנה .וכ”כ הראש”ל בטהרת הבית (ח”ב עמוד
תנב) ובהליכות עולם (ח”ד עמ’ רט והלאה) ובחזו”ע (שבת
ו’ עמ’ עח) ע”ש.

קמחא
דפסחא

לתרומות03-6182992:
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

