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הוא אשר דבר-היכן דבר? ’ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי‘ )שמות כט( אל 
הייתי  יודע  אחי,  לאהרן“‘אהרן  משה  לו  אמר  ’במכבדי‘,  אלא  ’בכבדודי‘  תקרי 
שיתקדש הבית במידעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני 

שהם גדולים ממני וממך‘ )רש“י(
היאך יתכן לומר שבני אהרן היו גדולים ממשה רבנו, אדון הנביאים? ובכלל יש 
להבין, מדוע בעת מיוחדת זו, היום השמיני למלואים, יום חנוכת המשכן, כאשר 
זכו להביא קרבנות עולה וחטאת לפני ה‘-דוקא ביום זה התרגש על ישראל אסון 
מובן  היה  מנשא,  כבד  היה  עוונם  עם  ובשלמא  אהרן?  בני  שני  במות  זה  נורא 
מדוע בא עליהם הענש הנורא ללא דחוי, אבל הלא חטאם היה דק מן הדק, עד 
שחכמים נדרשו לפשפש בו למצא מהו, ומכל החטאים שהעלו חכמים, זה אומר 
בכה וזה אומר בכה, עדין אין בכך בכדי להבין את פשר העונש שבא עליהם בעת 
ההיא. המגיד מדובנא פרש את כל הענין על דרך משל: מלך אחד החליט לבנות 
לארמונו  זמן  בתבל.  אין  כמוה  בתכלית השלמות,  מושלמת  עיר חדשה שתהיה 
אדריכלים ובנאים ששמם יצא לתהילה בכל העולם והפקיד בידם את המשימה. 
עמדו  רואיה  כל  תלה.  על  העיר  עמדה  מאומצת  עבודה  של  שנים  כמה  לאחר 
נפעמים ומשתאים מול יפיה. בוסתנים וגני נוי מרהיהי עין גדשו אותה, נחלים 
ומפלי מים פכפכו בה לארכה ולרחבה, מעליהם נתלו גשרים נשאים שהשקיפו 
על נופה המרהיב של העיר. קרא המלך לאחד מיועציו החכמים, פנה אליו ושאלו: 
השיב  וחסרון?  פגם  איזה  בה  התמצא  החדשה?  העיר  על  דעתך  מה  נא,  אמר 
האיש:“מה אמר ומה אדבר, אין כעיר הזו בתבל! הנוף בה עוצר נשימה, רחובותיה 
בתיה  נפש,  כל  משובבות  הידים  ורחבות  הנאות  שדרותיה  להפליא,  מתוכננים 
עשויים כיצירות אמנות“. ואז קד האיש קדה מלפני המלך והוסיף ואמר:“יסלח 
נא לי מלכי , אבל אהיה גלוי לפניו ואמר את אשר עם לבי: למרות הכל, אין העיר 
הזאת כלילת השלמות!“ תמה המלך:“מדוע תאמר כן? איזה חסרון מצאת בה?“ 
היא  עדין  רופא,  עיר שאין בה  כל  רופא אחד.  ולו  אין  השיב האיש:“בכל העיר 
חסרה! הלא אי אפשר לדור בעיר כזו!“ נהנה המלך לשמע תשובת יועצו החכם 
וצוה למצא לעיר רופא מומחה שאין כמוהו בכל העולם כולו. שלחו שליחים לכל 
תחומי  בכל  הגדולה  במומחיותו  שנודע  מהולל  רופא  שמצאו  עד  תבל,  ארצות 
הרפואה. הבטיח לו המלך משכורת גבוהה, ושכנו באחד הבתים היפים שבעיר. 
יום אחד בא אל הרופא אחד מתושבי העיר והתאונן על מחושים בראשו. רשם לו 
הרופא משחות לשכוך כאבים ופטרו מעליו לשלום. שב האיש לביתו, משח את 
ראשו במשחות השונות, אך כאביו לא רק שלא שככו אלא אף התגברו עוד ועוד, 
עד שיתמוטט ונפל ארצה ומת. ותהם כל העיר: הזהו הרופא המהולל שכל יודעיו 
אמרו שאין כמוהו בתבל?! אם מחושים קלים אין הוא מסוגל לרפא, כיצד ירפא 
מחלות קשות שיחלו בהן בני העיר? קרא אליו המלך את הרופא, והטיח בפניו 
דברים קשים על שפגע בשמה הטוב של העיר החדשה. ”אין לך עוד מקום בעירי, 
אני מודיע בזאת על פטוריך!“ אמר המלך בחמת זעם. לאחר שזעמו של המלך שכך 
קמעה, פנה הרופא אל המלך ואמר לו:“אדוני המלך, אל יחר אפך בי. דע לך כי לא 
בכדי יצא שמי הטוב למרחקים, כי אמת הדבר! ואולם, דוקא משום שנטלתי על 
עצמי את האחראיות לרפואתם של בני העיר, ודוקא משום ששלומם ובריאותם 
חשובים בעיני, ראיתי לנכון לעשות מעשה שיועיל לבני העיר“. תהה המלך לפשר 
בני  של  אורחותיהם  אחר  הרופא:“עקבתי  לו  הרופא.אמר  של  הסתומים  דבריו 
העיר ונוכחתי לדעת שחיי הנוחות והפאר בעיר משפיעים לרעה על בריאותם. הם 
אינם נשמרים ואינם מתנזרים ממאכלים מסוכנים, בידעם, כי על כל צרה שלא 
תבוא יש להם בעירם רופא מהולל שירפא את כל תחלואיהם. מצאתי אפוא, עצה: 
אם יראו שאפילו למחלה קלה אינני מסוגל להמציא תרופה ומזור, או אז יפסיקו 
המלך  נהנה  כראוי“.  בריאותם  על  לשמור  להקפיד  ויתחילו  בי,  מבטחם  לשים 
לשמוע תשובת הרופא, חזר בו מהחלטתו לסלקו מן העיר ואף צוה להגדיל את 
משכורתו כמה מונים. הנמשל: הקב“ה צוה על ישראל להקים משכן, כליל 

השלמות.                                                    המשך בעמ‘ האחרון
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ספירת  ממצות  פטורות  נשים  א. 
קבוע.  זמן  לה  ויש  הואיל  העומר 
וכל מצוות עשה שהזמן גרמא נשים 
פטורות. ואם רצו לספור העומר בלי 
רשאיות  אינן  אך  רשאיות,  ברכה, 
לברך שהיא ברכה לבטלה.                                                  

לספור  הקטנים  את  לחנך  מצוה  ב. 
בברכה.  יום  בכל  העומר  ספירת 
לילה  איזה  לספור  ששכח  וקטן 
בימי הספירה רשאי להמשיך לספור 
בברכה משום חינוך. ]עיין בתוס‘ ר“ה 
לג. סוף ד“ה הא, שהקטן אינו מוזהר 
על לא תשא, וחייבים לחנכו במצות. 
נחל  ובספר  )פח.(.  וע“ע תוס‘ פסחים 
איתן )סוף פרק כט מהל‘ שבת(. ובשו“ת פרי 
יצחק )סוף סימן יא(. ובשו“ת יביע אומר 

חלק ב )חאו“ח סימן יג אות ג-ד-ה( ע“ש.  

ג. אם שכח בליל ששי לספור העומר 
וקיבל שבת  ולמחרת התפלל ערבית 
מבעוד יום, ונזכר, יספור העומר בעת 
ההיא בלי ברכה, ואחר כך ימנה בליל 
שבת בברכה, וכן שאר הלילות ימנה 
בברכה.                                     

‘

ההלכה השבועית

הלכות ספירת העומר 
וימי הספירה



סיפור השבוע
המשך מלפני שבוע:”תראה יהודי, אדון יחזקאל יומטוב, 
רושם  עלי  עושה  אישית, אבל אתה  אותך  מכיר  לא  אני 
ביני  עיסקה,  עכשיו  עושה  “אני  המנהל  סגן  אמר  טוב” 
ממני  שתקבל  עד  בסוד  אותה  שומר  אתה  אבל  ובינך, 
איתות לגלות אותה. וכשתקבל איתות רק אז תוכל לגלות 
דולר,   50,000 בשווי  בשקלים  צ’ק  לך  רושם  אותה.אני 
זה הכסף הנזיל שיש לי במניות, ואני נותן כרגע הוראת 
עסקים,  איתה  תעשה  לך  הלב.  מכל  הלוואה  זו  מכירה. 
נפרדו  והשניים  אותה”.  לי  ותחזיר  תבוא  כשתצליח 
בלחיצת יד אמיצה. “אל תגיד לי תודה”, קרץ קוחנובסקי 
“פעם סיפרו לי שיש בזה אבק ריבית אם אומרים “תודה” 
ואני לא רוצה ריבית חס ושלום”. “אחרי שנתיים החזרתי 
לקוחנובסקי את השקל האחרון” סיפר יחזקאל לרב “אבל 
מאז עברו 18 שנים, עברתי לבנק אחר והטרדות בעסקים 
השונים השכיחו ממני את האיש. לדעתי הוא כבר מזמן 
“הזמן  הרב  אליו  חייך  חביבי”  יחזקאל  פנסיונר”.”אדון 
קצר והמלאכה מרובה. לך ואתר את קוחנובסקי. הוא שרוי 
במצוקה גדולה ורק על כתפיך מוטלת המשימה להושיעו. 
הוא בעצמו אמר לך במפורש: “אני עושה איתך עיסקה, 
שתקבל  עד  בסוד,  אותה  שומר  אתה  אבל  ובינך,  ביני 
אותה...”  לגלות  תוכל  אז  רק  איתות  וכשתקבל  איתות. 
יומטוב  יחזקאל  של  עיניו  כן?”.  הלוא  לך  אמר  הוא  כך 
ברקו מסקרנות. “תודה כבוד הרב, אני רץ לחפש אותו. 
אשמח לעדכן אותך בהמשך”. יום שישי בצהרים. יחזקאל 
וישראלה יומטוב יצאו במרוצה מבית הרב לכוון משרדם. 
משפחת  את  איתרו  הם  זריזים  טלפונים  כמה  לאחר 
קוחנובסקי. איש צעיר ענה לקונית מעבר לקו “אני נכדו 
של זלמן קוחנובסקי, הוא חולה במחלה אנושה כבר שלוש 
שנים. אם אתם רוצים לבקר אותו הוא מאושפז במחלקה 
פנימית באיכילוב. חדר 214 קומה שניה”. “ישראלה, אני 
יודע שעדיין יש לעשות הכנות של שבת, אבל הרב אמר 
במפורש, שהענין הזה אינו סובל דיחוי. האיש במצוקה וכל 
דקה של דחייה עלולה להיות דקה של פיקוח נפש”. אמר 
מר יומטוב לרעייתו. “צא לדרכך בעלי. אני אצה לסיים את 
ההכנות לשבת. ויהי רצון שתצליח במשימה החשובה שלך 
מן  לך  שאותת  האדם  באמת  הוא  שקוחנובסקי  והלוואי 
השמים בחלום, כי אני רוצה אותך בחזרה מחוייך ושופע 
שמחת חיים”. יחזקאל הרים ידו לכוון מונית חולפת, וזו 
עצרה לו. “סע ידידי, סע לבית החולים איכילוב. השבת 
עוד כמה שעות נכנסת”. המונית פתחה בשעטה ויחזקאל 
יומטוב שלף את ספר התהילים מכיסו והחל לומר בהטעמה 
קוחנובסקי”.  למשפחת  אמנו,  שרה  בן  זלמן  “לרפואת 
ועד  המונית  מן  נשימה  חסר  כמעט  שעט  יומטוב  יחזקל 
למעלית שהובילה אותו בזריזות שיא לקומה השניה בבית 
החולים איכילוב. השבת באופק ולבו ניבא לו רעות. “אם 
אכן זלמן קוחנובסקי הוא האיש שבא לי בחלום” הרהר 
“אזי שעותיו כנראה ספורות”. הוא פתח את הדלת ונכנס 
פנימה בצעדים מדודים. המראה היה קשה. זלמן הישיש 

ורידי  להחריד,  עד  שדוף  החייאה  למכשירי  מחובר  היה 
ידיו בולטים, עיניו עצומות ושקועות בחוריהן... “לפני 20 
שנה הוא נראה הרבה יותר נמרץ וחיוני” הבזיקה מחשבה 
הסטורית במוחו של יחזקאל. “זלמן, זלמן” לחש יחזקאל 
לאוזנו של הישיש. “זלמן היקר שלי, זה אני יחזקאל” הוא 
דקות  ולאחר  פעמים,  וכמה  כמה  הזה  המשפט  על  חזר 
עיניו  את  קוחנובסקי  זלמן  פקח  כנצח,  שנמשכו  ארוכות 
ביקשה  “אדוני”  הכחושות.  פניו  על  נמתח  סדוק  וחיוך 
במרוצה  פנימה  על המחלקה, שנכנסה  האחות האחראית 
“אני מאד מבקשת לפנות את המקום, זה לא זמן לביקורים 
וזלמן לא מרגיש טוב...”. “זה בסדר, תשאירי אותו כאן, זה 
אח שלי” לחש בקול צרוד זלמן בכוחות דלים ואוזלים. “אני 
נורא שמח שבאת יחזקאל, כל כך חיכיתי שתגיע”. אני יודע 
זלמן, אני יודע... הופעת לי בחלום שלוש פעמים”. זלמן: 
“ריחמו עלי מן השמים כנראה, ולכן הגעתי לחלומות שלך. 
כן, במשך החודש האחרון אני מתפלל לאלוקים שתגיע אלי 
לביקור, הלב שלי עסוק רק בך... הלב החלש שלי מאותת 
לי בחודש האחרון שיש לי רק חבר אחד בחיים, וזה אתה 
יחזקאל. קשה לי לדבר ויש לי רק בקשה קטנה ידידי היקר. 
ואחת  עבורך,  ישנן שתי מעטפות במגירה העליונה. אחת 
עבור שני בני. כשיוודע לך שנפטרתי מן העולם פתח את 
תפתח  השניה  ואת  אותה,  וקרא  לך  המיועדת  המעטפה 
ותקריא לבני לאחר כיסוי הקבר. טוב יחזקאל?  “בוודאי 
זלמן בוודאי. אני חייב לך חוב ענק לא רק חוב של כבוד... 
ואתה תהיה בריא בעזרת השם”.”תודה ידידי... עוד מעט 
שבת,  סע הביתה. שבת שלום”.”שבת שלום זלמן”. לפני 
שיצא מן החדר פתח יחזקאל את המגירה ושלף משם שתי 
יד  היה רשום בכתב  לבנות חתומות. על האחת  מעטפות 
רועד ולא ברור עבור: מר יחזקאל יומטוב, רחוב הגפן 13 
בני-ברק. על השניה היה רשום: לכבוד בני אהובי. עיניו של 
ידו בעדינות “שבת שלום  ויחזקאל לחץ את  זלמן נעצמו 
היה  כבר  הישיש,  מיטיבו  אך  שלמה”.  ורפואה  יקר,  חבר 
שרוי בערפל כבד של חוסר הכרה. יומטוב יצא מן החדר, 
הזמין מונית והצמיד את שני המכתבים קרוב קרוב ללב. 
מיטיבו  קוחנובסקי  מזלמן  הגיע  האיתות  הרב,  צדק  אכן 
צופנים  מה  מעניין  אותו.  ושכח  כמעט  שהוא  הוותיק 
בחובם המכתבים. מיד במוצאי שבת הרים יחזקאל טלפון 
נפטר  “סבא  אומר  הנכד  ושמע את  קוחנובסקי  למשפחת 
בליל שבת... ההלוויה תצא ביום ראשון בשעה 2:00 בבית 
נעתקה.  כמעט  נשימתו  תקווה”.  בפתח  סגולה  העלמין 
“איזה מזל, הגעתי אליו ממש בשעות האחרונות של חייו”. 
המכתב  את  משם  ושלף  שלו,  החול  לחליפת  ניגש  הוא 
נפטר,  “זלמן  לאשתו  קרא  עבורו.”ישראלה”  המיועד 
ישראלה  עבורי”.  המיועד  המכתב  את  לקרוא  אישור  יש 

התיישבה ועשתה אוזנה כאפרכסת..
המשך בשבוע הבא-אי“ה

באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

לע”נ יוסף בן רבקה, 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 לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



לפני שבוע עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי 
חשש  לו  היה  ה18,  בן  בני  עבור  ינון“ 
מחלת  שזאת  חשבו  כך  אחר  לצהבת, 
וכאבי  חום  עם  כך שכב  הנשיקה, אחר 
לא  הרופאים  והולכים.  באים  ראש 
ה“פדיון“  את  עשינו  לו.  יש  מה  ידעו 
ואחרי שלושה ימים, כל הבדיקות יצאו 
תקינות ברוך השם ושחררו אותו מבית 

החולים...                    
יצחק 

התחלתי  שלב  באיזשהו  זה,  מה  מצאו  לא  והרופאים  בטן  כאבי  לי  היו  טוב,  הרגשתי  לא  זמן  הרבה 
להלחץ, בפורים התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי ”פדיון נפש“ לפני סדרת בדיקות שלחו אותי לעשות. 
אולטראסאונד, בדיקות דם, בדיקות גסטרו ולבסוף סי. טי. בטן... כל הבדיקות יצאו תקינות בסיעתא 
דשמיא, ואני מרגיש יותר טוב ב“ה. ואפשר להגיד שבזכות הפדיון הזה נרגעתי. אין מילים להודות לבורא 

עולם...
                                                                               )י.ש. אלעד(

ולא  שלנו  לדירה  שוכרים  חיפשנו 
הדרכים  כל  את  ניסינו  מצאנו, 
הרגילות, שבדרך הטבע ללא הצלחה. 
היתה  שהדירה  יום  וכל  רץ  הזמן 
שהיינו  ממון,  הפסד  היה  זה  פנויה 
זקוקים לו. התקשרנו ל“חסדי ינון“ 
מהר  ונמצא  נפש  פדיון  לנו  שיעשו 
שוכרים לדירה. ואחרי תשעה באב, 
חוזה.  סגרנו  הזמן  לפני  שבועיים 
כמו שנאמר ישועת השם כערף עין...
                                                                                                          
)ש. מהמרכז(

 הבת שלי עמדה ללדת לקראת לידה רגילה, 
בפעימות  העטה  במוניטור  גילו  כשלפתע 
ורואה  בחוץ  עומדת  אני  העובר.  של  הלב 
רופאים נכנסים ויוצאים, מתיעצים ביניהם. 
הרגשתי שמשהו הסתבך ולא ידעתי בדיוק 
מה. באינסטינקט אמהי התקשרתי ל“חסדי 
נפש“  ”פדיון  לבתי  ובקשתי שיעשו  ינון“  
דחוף, כי זה פקוח נפש. ואכן עשו לה מיד. 
לחדר  אותה  והטיסו  דקות  כמה  עברו  לא 
בסכנת  היה  שהעובר  הסתבר  אז  ניתוח. 
חיים, מסובך בחבל התבור. היה פשוט נס! 
אין מילים להודות להשם...                                                     
)מ.מ. מהמרכז(

לעבודה  מועמדות  הגיש  שלי  הבן 
במפעל מיוחד שתוך תקופה קצרה הם 
יכולים להתקדם לתפקידים ניהוליים. 
הבחינות לתפקיד הם מאד קשות וגם 
שחושקים  מועמדים  הרבה  ישנם 
לקחנו  לא  הזה.  המבוקש  במסלול 
נערכת  שהיא  הבחינה  ולפני   סיכון 
במשך יום שלם, עשינו ”פדיון נפש“ 
לבשר  מתקשרת  אני  ינון“.  ב“חסדי 
שאכן בסיעתא דשמיא הבן עבר את 
התחרות  למרות  בהצלחה  הבחינה 
הקשה והוא התקבל למסלול המיוחד 
עולם  לבורא  להודות  ורוצים  הזה. 

ולשליחיו הטובים. 



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 

לשבת,  טוב  מיום  לבשל  כדי  תבשילין  עירובי  המניח  שאלה: 
האם יכול לבשל לצורך שבת, ממש לפני כניסת שבת?

תשובה: נחלקו רבותינו הראשונים בטעם ההיתר לבשל מיום 
טוב לשבת, יש אומרים שמהתורה צרכי שבת נעשים ביום טוב, 
ורק מדרבנן אסור, וכשהניח עירובי תבשילים מותר. אך לדעת 
רבים מהראשונים טעם ההיתר הוא מפני שיכול להשתמש באוכל 
ביום טוב עצמו לצורך אורחים וכדו’, וכיון שכן ודאי שהמבשל 
מיו”ט לשבת צריך לבשל את האוכל בשעות הבוקר של יום טוב 
כדי שהאוכל יהיה ראוי לאכילה ביום טוב עצמו, אבל אם יבשל 
סמוך לשבת והאוכל לא יהיה ראוי ביום טוב עצמו, א”כ יהיה 
אסור לבשלו לצורך שבת דאין יו”ט מכין לשבת, וכמו שהאריך 
בביאור הלכה )ר”ס תקכז ד”ה וע”י עירוב(. אך אם נאנס ולא בישל 
בבוקר יכול לבשל במשך כל היום. וכ”כ הראש”ל זצ”ל בחזו”ע 
)עמ’ רעח( דאע”פ שלכתחלה ישתדל להקדים לבשל ביום  יו”ט 
טוב את צרכי השבת בשעות המוקדמות של היום, כדי שיסיים 
האפיה והבישול בעוד היום גדול, שאילו יזדמנו לו אורחים ביום 
טוב יוכל להגיש התבשילים לפניהם לאכילה. ומכל מקום אם 
ביום טוב עד  נתעכב מחמת איזה אונס רשאי להמשיך לבשל 
סמוך לשקיעת החמה. מפני שאנו סומכים על סברת האומרים 
שמן התורה צרכי שבת נעשים ביום טוב שלפניו, ורק חכמים 

אסרו, ועל ידי עירוב התירו לגמר. ע”כ.

הניח  שלא  יו”ט  כניסת  של  השמשות  בבין  שנזכר  מי  שאלה: 
עירובי תבשילין, האם יכול להניח אז עירובי תבשילין בברכה?

תשובה: כתב הרמ”א )סי’ תקכז ס”א( שאפילו בספק חשיכה אפשר 
להניח עדיין עירובי תבשילין. וטעמו לפי שספק דברי סופרים 
הברכה  לעניין  אך  הוא.  יום  עדיין  לומר  תולין  ואנחנו  להקל, 
נחלקו האחרונים דעת הרב כה”ח )שם ס”ק י( שיניח העירוב ללא 
ברכה שספק ברכות להקל. אך דעת הראש”ל זצ”ל ביחוה דעת 
והעלה להלכה שאף  )עמ’ רפג( האריך בזה  ובחזו”ע  )ח”ו סי’ לא( 
אחר  נמשכת  שהברכה  העירוב,  על  לברך  יכול  השמשות  בבין 
השמשות,  בבין  תבשילין  עירוב  לערב  שמותר  ומכיון  המצוה, 
כעין מה ששנינו ספק חשכה ספק אינה חשכה, מערבין, דספקא 

דרבנן לקולא, ברוכי נמי מברכינן. ע”ש.

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

המשך מטעמים לשולחן
לאחר שהושלמה המלאכה שכן בה ’רופא‘ מהולל 
ובניו  אהרן  הם  הלא  העולם,  בכל  כמוהו  שאין 
חייו  על  מרחפת  וסכנה  אדם  חוטא  אם  הכהנים. 
כי עלול הוא למות בחטאו, יש תרופה ומזור: הוא 
מתכפר  כך  ידי  ועל  חטאת,  קרבן  הכהן  אל  מביא 
הכהן  אהרן  ראה  מחליו.  וקם  ’מבריא‘  והוא  לו 
ישראל  של  התחלואים  לכל  ’רופא‘  שבהיותו 
באים  בנקל  כי  במצוות,  לזלזל  להם  גורם  הריהו 
לידי חטא בידעם כי בנקל נתן לכפר עליו. אמר לו 
להם  והורה  הצדיקים  בניך  שני  את  קרא  הקב“ה: 
לעבוד במשכן, ותוך כדי עבודתם יפגמו במעשיהם, 
ויבואו לידי חטא קל, ויגזר עליהם עונש נורא למות 
’מחלה‘  ישראל שאפילו  כל  יראו  וכאשר  בחטאם. 
קלה של אנשים שנודעו ב‘בריאותם‘ אין ה‘רופא‘ 
מעשיהם  בכל  כולם  יקפידו  אז  או  לרפא,  מסוגל 
ה‘רופא‘.                                                                                                                                          על  עוד  יסמכו  ולא  ’יחלו‘  לבל  ויזהרו 
                                                                      ומתוק האור

ניתן להוריד את העלון באתר

קמחא
דפסחא

לתרומות: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...


