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זמני שבת פרשת
“פינחס”

(כה ,יא)

מפני מה מופיע מעשה הקנאות שעשה פינחס בפרשת בלק ,ואלו השכר שקבל על
כך-בפרשת פינחס? האדמור מצאנז הסביר שפינחס עשה מעשה קנאות ,ומעשה כזה
יכול לנבוע או מקנאות לשם שמים שהיא חיובית ,או מקנאות לענינים אחרים שאינה
אלא שלילית .ומאחר שיש צורך בבדיקה אחר בדיקה על מנת לחשוף את המניעים
האמיתיים ואת צפונות הלב ,אין השכר מגיע מיד...פעמים רבות קורה שאדם נוהג
באופן מסוים ,וכשהוא חוזר ובודק בתוך תוכו ,הוא מגלה שבעצם המניעים האמיתיים
שלו היו שונים לגמרי.עד היכן הדברים מגיעים נוכל ללמוד מן המעשה הבא שספר
על עצמו רבי שלום שבדרון זצ“ל ,כפי שמובא בספר ”זקניך ויאמרו לך“ .המעשה,
אמנם לא התרחש אתו ,אך הוא ספר זאת בגוף ראשון ,וכה היו דבריו :באחד ממסעותי
שבתתי במקום פלוני בשבת ראש חודש .בליל שבת דרשתי בבית הכנסת המרכזי
ובעוד כמה בתי כנסיות בעיר ,ובבקר הגעתי שוב לבית הכנסת המרכזי ,כדי להתפלל
שחרית .באופן טבעי לחלוטין ,הבנתי שהעליה הראשונה של ”כהן“ שיכת לי ...וכי מה
פרוש? בכל מקום אני מתכבד ב“כהן“ .מרוב הרגל ,כמעט שלא הטיתי אזן לשמוע למי
קוראים ,וכמעט והכנתי את עצמי לפסוע...אולם בכל זאת שמעתי בברור ,וקלטתי
שהפעם לא קוראים לי ,רק לכהן אחר .מה קרה לגבאי? חשבתי .אולי הוא לא יודע
שאני כהן?...התרוץ היה נראה לי דחוק מאד ,שכן עליתי לדוכן בשחרית ,ובודאי הבחין
בי .ניחא ,אמרתי לבסוף ,כנראה שחפץ הגבאי לתת לי דוקא ”מפטיר“ .ולא חלפה
דקה עד שבתוך תוכי כבר היתי בטוח שאני עולה ל“מפטיר“ .כשאחזו ב“שביעי“,
הכנתי את עצמי ,אבל כשהגיע מפטיר ,ראיתי איזה ”מפטיר“ קניתי...לא פחות ולא
יותר ,הגבאי כבד את עצמו במפטיר...לא היה נאה לי להרגיש פגוע ,בפרט שמהר מאד
מצאתי את התרוץ הנכון ,ואז נשמתי לרוחה .כנראה ,אמרתי לעצמי ,שהגבאי יודע
שאני חזן בימים נוראים ,ועל כן בשבת זו ,שהיא שבת ראש חודש ,ויש בה מוסף
מיוחד ,מן הסתם הוא חפץ שאעבור לפני התבה לתפילת מוסף .נו...אם אכן כך ,אמרתי
לעצמי ,זהו בודאי פצוי הגון וטוב...בסיום ההפטרה ,חכיתי להרגיש דפיקה קלה על
הגב של הגבאי :נו...ר‘ שלום ,אולי אתה מכבד אותנו בתפילת מוסף? אבל חלפו להן
שתי דקות ,ובחלל בית הכנסת נשמע דוקא קולו של...הגבאי המסתלסל ב“וכל מי
שעוסקים בצרכי ציבור באמונה !“...לוקח לעצמו ”מפטיר“ ,מכבד את עצמו ב“מוסף“,
ובודאי עוד חושב הוא שסלסול זה המסתלסל מגרונו כעת ,המברך את עסקני וגבאי
הצבור העוסקים באמונה ,מכון לגבאי כמוהו...בושה וחרפה...מיד תפסתי עצמי .מה
אני מתעסק בשטויות?! עצרתי בעד מחשבותי ,וחזרתי לשקוע בתפילה .תפילת
הלחש עברה ,וחזרת הש“ץ החלה .מגיעים כבר לקדושה ,וכמעט הספקתי לשכח מכל
הענין .אולם כאשר סים את הקדושה ולאחר מכן את ברכת ”אתה קדוש“ שכח הגבאי
המתפלל שהשבת הנה שבת ראש חודש ,והמשיך בטעות ”תכנת שבת“ כמו מוסף של
שבת רגילה .ודוקא אני (משום מה )...הייתי הראשון שקלטתי את הטעות...תכף ומיד
הרמתי את קולי ,אמנם בעדינות-אבל בטון תקיף וחזק “:א-ת-ה י-צ-ר-ת...“-האי ,האי,
האי...מה חשבתי באותו רגע? לנקום? מה פתאום! חלילה! אני נקמן? ,לחנך אותו? גם
זה לא! להשיב לו כגמולו? חס ושלום...פשוט רציתי לתקן את הטעות...אבל כן ,כן-מיד
הרגשתי טיפ טיפה יותר טוב...משהו ירד לי מן הלב...לא כך? בודאי! ומדוע? כי האמת
לאמיתה היא ,שכן נקמתי בו ,וכן חנכתי אותו ,וכן שלמתי לו כגמולו...את כל זה הלב
מרגיש טוב טוב ,אלא מכיון שהאדם מתביש לחשוב על זה בגלוי ,הוא מתרץ לעצמו
תרוצים! בענין זה הוסיף הרב פרידמן בשם הרב דרוק זצ“ל :רש“י מפרש על הפסוק
”ויר פנחס...ויקח רמח בידו“ (כה ,ז)“-ראה מעשה ונזכר הלכה שהבועל ארמית קנאים
פוגעים בו“ .הנה כי כן ,יש כאלו שקודם כל לוקחים את החרב ,ואחר כך מחפשים אחר
מעשה כלשהו ,שיאפשר לעשות באותה חרב שימוש...אולם אצל פנחס לא היה כך,
קודם כל היה המעשה ,אחר כך הוא נזכר בהלכה ,ורק לבסוף לקח את החרב בידו...
כשאדם מחזיק בידו ’חרב‘ ומחפש להתנקם במי שהציק לו ,עד מהרה הוא מוצא איזו
טעות או פגם בזולתו ,כדוגמת ”אתה יצרת“ ,שבו אפשר לנעוץ את החרב בקלות
יתרה...אך פנחס היה נקי מכל חשבון אישי כדוגמת זה ,ורק כבוד שמים בער
המשך בעמ‘ האחרון
בתוכו והניע אותו לכך.

6.19
7.14

6.22
7.31

8.30
9.06

8.33
9.04

הפטרה“ :דברי ירמיהו”
מברכין החודש

ההלכה השבועית
הלכות שבת כלי
שמלאכתו לאיסור
א .מחט שמלאכתה לאיסור שעומדת
לתפור בה מותר לטלטה בשבת ,כדי
ליטול בה את הקוץ שנכנס בבשרו,
ומותר להוציא בה את הקוץ אפילו אם
יצא דם ,שכיון שאינו צריך לדם הוי
ליה מלאכה שאין צריך לגופה ,ומשום
צער לא גזרו עליו חכמים .ומכל מקום
לכתחילה יזהר שלא יוציא דם ,ואם
נזהר ולא עלתה בידו אין בכך כלום,
שאין זו מלאכת מחשבת ,ואף על פי
שהוא פסיק רישיה ,מכל מקום פסיק
רישיה דלא ניחא ליה בדרבנן מותר.
ב .הגפרורים יש עליהם תורת כלי,
ובשבת מותר לטלטלם לצורך מקומם,
וביום טוב אף לצורך גופם להדליק
בהם על ידי אש מצויה (שהודלקה
מערב יום טוב).
ג .בימי הקיץ שלפעמים יש שרב כבד,
וחום לוהט ,מותר לומר לגוי בשבת
להפעיל את המאוורר ,ואם יש צורך
מותר לישראל להזיזו אף כשהוא
פועל ,ולהטותו לכיוון אחר.
(חזון עובדיה)

סיפור השבוע
הוא היה השליח של הסוכנות היהודית ,לקרב את הצעירים בני
הגולה לאמונה ,לארץ ישראל ,ליהדות .לאמיתו של דבר הוא לא
היה בדיוק “דתי גדול” .למעשה ,במונחים של כולל אברכים,
או ישיבה גבוהה ,הוא אפילו היה עַ ם הארץ למהדרין .אבל
אתם יודעים ,בגולה הרחוקה ,הדווייה ,זו שהנוער היהודי נולד
בה לתוך מערבולת של מושגים נוצריים ,ומתירנות מטופשת,
גם עם כיפה סרוגה ,קטנטונת ממש ,עם כמה מושגים ביהדות,
ותפילה מזורזת ,אתה נחשב לאדמו”ר גדול ,לרשכבה”ג (ר”ת
רבן של כל בני הגולה) .עוזי מרחבי ,25 ,הקיבוצניק הדתי ,נחת
שם במדינה האירופאית הצוננת ,והחל לאסוף למועדון של
הקהילה היהודית במקום ,את בני הנוער .והם באו ,בנים ובנות,
ושתו בצמא את סיפורי הצבא שלו ,את מסעי האלונקות ,את
טכס ההשבעה בכותל המערבי .הם הביטו בו בעיניים מלאות
הערצה ,והוא נהנה מכל רגע ...הנה הם מתקרבים ,עוד מעט
נדבר יהדות .אחרי מספר חודשים הוא התחיל לדבר על השבת.
לא נוסעים? הם התפלאו .לא מעשנים? הם פערו עיניים
נדהמות .לא מדליקין אף מכשיר חשמלי ?...הם חשבו שהם
נופלים מרגליהם .מעולם לא שמעו על השבת .אחר כך דיבר
איתם עוזי על תפילין ,על טלית ,על תפילה .הם היו מרותקים.
מעולם לא ביקרו בבית כנסת .כן ,הם ראו תמונות פה ושם ,היה
אחד שסיפר שאפילו סבא שלו “היה קצת דתי” אבל זה הכל .גם
רבקה היתה נפעמת מגילוי יהדותה .כנערה שגדלה בבית אמיד,
אבא יהלומן חובק עולם ,היא החלה לשאול שאלה ועוד שאלה.
ועוזי ענה .והיא שאלה עוד ועוד ,והוא ענה .ולפעמים הוא קצת
התחמק מלהשיב בדיוק ,ואז סקרנותה בערה בה כפליים“ .יש
דברים שהוא מסתיר ,או שגם הוא לא יודע” הרהרה בינה לבין
עצמה .אחר פחות משנה גמלה החלטה בליבה ,היא רוצה להיות
דתיה .עוזי מאד שמח .הסביר לה כיצד לברך על הדלקת הנרות,
כיצד מתפללים ,דיני כשרות .זה קסם לה .בשלב מסויים הציע
לה עוזי  -דרך אחד ממכריהם המשותפים  -לבוא עמו בברית
הנישואין .רבקה היתה מאושרת ,כמה נפלא .סוף סוף אזכה
להקים בית יהודי ,וגם עוזי נראה לה האיש המתאים ביותר
להגשמת משאלותיה בדרכה החדשה .ההורים שוחחו ביניהם
בטלפון .עוזי העניק לה צמיד כמתנת אירוסין ,למרות שעדיין
לא התארסו .דיפדפו ביומן למצוא תאריך ,רבקה יצאה לבדוק
שמלת כלה ...הכל נראה כמו חלום .עוד מעט מעגל נסגר .עד
אותו בוקר ,בו פגשה את ידידתה הקרובה חווהל’ה .חברתה
היתה מרוגשת ונסערת“ ,אל תשאלי” היא סיפרה לרבקה
“חזרתי אתמול מסמינר ליהדות שאירגנו רבנים מישראל בעיר
הבירה .אני המומה .התורה היא אמת ,היא ניתנה מן השמים
ויש הוכחות לדבר .איזה גילויים חשפו לנו שם ,איזה רמה של
הרצאות ,בקיצור אני החלטתי לחזור בתשובה עד הסוף”.
“מה פרוש עד הסוף?” שאלה רבקה“ .הממ ...הממ ”...היססה
חווהל’ה “שלא תתפלאי אם תגלי שהפכתי לאשה חרדית ,כמו
אותן במאה שערים בירושלים .”...רבקה היתה המומה .החרדים
תמיד נידמו לה משונים כאלה .מעולם אחר .קצת אפילו
מסיונרים ,תמהוניים ..פרימיטיביים? אולי“ .אבל חווהל’ה היא
בחורה חכמה וחברה טובה ,ומעבר לשיגעון שלה להתחרד ,אני
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חייבת לבקר בסמינר שהיא היתה בו .”...כך חשבה .תוך יומיים
גילתה שסמינר דומה מתקיים במדינה האירופאית הסמוכה,
היא עלתה על רכבת ואמרה לעוזי שימתין .תוך שלושה ימים
היא חוזרת .והיא חזרה לא פחות המומה מחווהל’ה“ .תשמע
עוזי ,החלטתי לקבל עול מצוות בצורה הכי מושלמת שאפשר...
כן ,כולל כיסוי ראש אחרי החתונה .”...לעוזי נעתקו המילים.
הנה היא בורחת לו למאה שערים“ .אם אתה שותף אמיתי
שלי ,תקבל את זה .נשמור ביחד על כל כללי הצניעות ...ונקנה
לילדינו את החינוך הטהור והאמיתי ...חלילה וחס להחזיק את
מכשיר התועבה בבית!” .זה היה גדול על עוזי .גדול מאד .הוא
כקיבוצניק דתי ,לא היה בנוי לקונספציה של מאה שערים.
עם כל הכבוד .הם נפרדו .יותר נכון ,היא ביקשה להיפרד .עוזי
הסכים .הסכים? אולי .רבקה עלתה ארצה ואחרי שנה שידכו
לה את מוטי .אקדמאי צעיר ,איש מחשבים שחזר בתשובה ,גם
הוא בעקבות סמינר דומה שנערך בישראל .מוטי מסר נפשו
מיד על לימוד תורה ועל זיכוי רבים .למד ולימד וקרב לבבות
של רבים לאבינו שבשמים .היא היתה מאושרת .לא יהדות
של פרווה ,חצי רגל פה ,חצי רגל שם .יהדות נטו ,עד כלות
הכוחות .השנים חלפו שנה ועוד שנה .אין זרע של קיימא .אין
דור המשך .הדאגות החלו מנסרות את ליבה ואת ליבו 10 .שנים
ללא ילדים ...ואז החלו הטיפולים 18 .טיפולים קשים ביותר.
כשלון אחרי כשלון 17 .שנות נישואין עקרים .שברון לב ענק.
למה מענישים אותנו? היתה שואלת את עצמה .הכריות ספרו
את דמעותיה .בציון הרשב”י בל”ג בעומר בשנה שעברה ,היא
הבחינה באחד מגדולי הדור שביציאתו מן הציון העטיר ברכות
בחן ובאהבת ישראל .היא הצליחה להגיע אליו וללחוש באוזנו
“כבוד הרב ,אני נשואה  17שנה ,ברכני הרב בזרע של קיימא.
מדוע אני חשוכת בנים?” .הצדיק עצם את עיניו ואמר “פשפשי
במעשייך ,האם אי פעם היה לך שידוך שהתבטל ושמא הבחור
מקפיד?” .עיניה התמלאו דמעות“ .בר יוחאי נמשחת אשריך”.
כן ,יתכן מאד שעוזי מקפיד .מי יודע .היא חייבת לאתר אותו.
זמן רב חלף מאז .השליחים שלה מצאו אותו .לא יאומן ,עוזי
אף הוא התחרד ,והיה לאביהם של שבעה תינוקות של בית רבן.
“כן ,אני נזכר בשידוך ההוא באירופה” .הסבירו לו ,שזה לא
משחק ,הוא חייב לגשת לבית הדין הגדול של העיר ,שם ישבו
זקני הדיינים ,ולהודיע להם שהוא מוחל לה מחילה גמורה .עוזי
הוא צדיק ונסע לביה”ד .נשיא בית הדין הביט בעיניים חוקרות
ושאל “כבודו מקפיד על הכלה ההיא ,רבקה?”“ .לא ,חלילה”
השיב עוזי “לא מקפיד”“ .בטוח?” שאל הדיין .עוזי שתק“ .אז
תגיד בפה מלא שאתה מוחל ,ותרגיש גם בליבך מחילה גמורה”
ביקש אב בית הדין“ .אני מוחל לה בלב שלם ,ממש בלב שלם
ואני מתפלל שהקב”ה יזכה אותה בזרע של קיימא .אם זה תלוי
בי אז אנא תענו אמן” .הם ענו “אמן” .שנה אחר כך חבקו מוטי
ורבקה בן וקראו לו “שמעון”“ .נעשה אדם נאמר בעבורך ,בר
יוחאי נמשחת אשריך” .למדנו בר-יוחאי לא להקפיד ,לא לפגוע,
להגיע לשיא תיקון המידות שבין אדם לחבירו.
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם ,חלב ,גבינה

איך תורמים?

מתקשרים לחסדי ינון
תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?

בתרומה של  ₪ 52אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

לפני כחודשיים התקשרתי אליכם מבית חולים בלינסון .גיסי היה בסכנת חיים ,משום שחיכה לתרומה
של השתלת כבד למעלה מחמש שנים .ועבר כבר חמישה צינתורים .בצינתור האחרון הרופאים כבר
ממש חששו משום שמדובר בסכנת חיים .ואפשר להגיד שממש לא רצו לעשות לו את הצינתור בגלל
הסכנה .ברגע הזה שאתה על סף יאוש כבר ,ולא רואה מאיפה תבוא הישועה ,ומדובר כאן בפיקוח
נפש .בתוך כל המצב הזה ,התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לגיסי ”פדיון נפש“  .וברוך השם ,בסיעתא
דשמיא הצינתור עבר בהצלחה מרובה .והיום השבח לאל הוא כבר מרגיש יותר טוב ,ורואים שיפור
מיום ליום .התקשרתי על מנת לפרסם את הניסים ולהודות להשם ,וגם שחרב חדה מונחת על צוארו
של אדם ,אל יתיאש מן הרחמים ...תודה אבא!
א.ס.ג .טבריה
ותודה רבה גם לכם ,תזכו למצוות,

בראש חודש סיון ,התקשרתי ל“חסדי
ינון“ ,היתי צריכה לעבור טסט
שמיני ומאד פחדתי .אחרי כל כך
הרבה כשלונות ,אפשר לאבד את
הבטחון כבר .אז הזמנתי ”פדיון
נפש“ שאצליח בטסט בע“ה .ואכן
עברתי בהצלחה ,בסיעתא דשמיא.
תודה לבורא עולם שזיכה אותי וגם
לשליחים של ”חסדי ינון“

הבת שלי היתה בהריון בסיכון ,במהלך
הבדיקות התגלה חשש לתסמונת דאון אצל
העובר .מיד הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ שנשמע בשורות טובות בע“ה .ואז
שלחו את הבדיקות לארה“ב ,והבדיקות יצאו
תקינות .נשמנו לרווחה ,ואחרי זה אמרו שיש
לעובר חור בלב .שוב עשו בדיקות וב“ה יצא
הכל תקין .לאחר מכן היא ילדה בן ,בריא ושלם
לעבודתו יתברך ,כיום הוא כבר בן שלושה
חודשים ,ונזכרתי שלא הודתי על הנסי ניסים
שראינו...תודה לבורא עולם!

ז.ס.

בעילום שם...

לבת שלנו היתה דלקת מאד חריפה בגרון ,הבלוטות לא ירדו ,למרות כמויות האנטיביוטיקה
שהיא קבלה .המצב היה עיקש והילדה סבלה ,אז התקשרנו ל“חסדי ינון“ והזמנו לה ”פדיון
נפש“ וברוך השם מיד המצב השתפר ,וראה זה פלא ,הנפיחות ירדה .במהלך השבוע מצבה
המשיך להשתפר עד שהחלימה לגמרי .אפילו בעצמנו כבר לא האמנו שהמצב יכול להשתפר,
וחשבתי לעצמי למה לא עשיתי את זה קודם? רוצים להודות להשם על הנס שקרה לנו
בעילום שם

נכנסתי לעסקת מכירת נכס עם מישהו ממושב מסוים באזור הדרום ,שהנכס עצמו היה בקשיים
גדולים ,בגלל הצורך בעמידה ודרישות החוקים מול הרשויות .ואני בעצמי היתי בחובות ועוד
מכשולים נוספים שהיו וקרו בהמשך ,בעיקר בגיוס הכסף לקונה וקבלת המשכנתא .החלטתי
לעשות ”פדיון נפש“ כדי לצאת מהברוך הזה .וברוך השם לאחר הפדיון ,כל המכשולים הוסרו
וזכינו שהדבר בא לסיומו בשעה טובה ומוצלחת .וקבלתי את יתרת כספי שהיה במאות אלפי
שקלים ,ובזכות זה זכיתי לסגור את כל החובות שלי .ישועת השם כהרף עין...
ו.י /ירושלים

ניתן להוריד את העלון באתר
שו“ת הלכה

המשך מטעמים לשולחן
רבי יואליש מסאטמר מבאר את חלוקת המעשה
של פינחס והשכר שקיבל לשתי פרשות נפרדות
באופן נוסף ,באומרו כי טבעו של עולם ,ובפרט
הילדים שבו ,שאת תחילת הפרשה יודעים היטב,
ואת סופה-פחות .רצה הקב“ה שאפילו ילד קטן
ידע ,שאדם שעושה מעשה קנאות לשם שמים
מקבל על כך שכר ,ולכן דחה את שכרו של פינחס
לתחילת הפרשה הבאה...
ומתוק האור

אצ

לחג

לנ
ול

ח
”ג

כל
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

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

שאלה :הכנסת ספר תורה שנעשית בימים אלו,
ימי בין המצרים ,אם מותר לשיר ולפזז בכלי
שיר כמו כל השנה?
תשובה :הנה נודע דאין לשמוע בימים אלו ימי בין
המצרים כלי שיר .ומ”מ מותר לשמוע בימים אלו
שירות ותשבחות המלווים בכלי נגינה ,בשמחה של
מצוה ,כגון בסעודת ברית מילה ,או בסעודת חתן
וכלה בתוך שבעת ימי חופתם .וכן בסעודת בר מצוה
הנערכת ביום הגיעו למצוות .וכן מותר להשמיע
כלי נגינה בסעודת פדיון הבן ,או בסעודת סיום
מסכת .שכל דברים אלו הם בכלל סעודת מצוה.
וכמו שהעלה בשד”ח מע’ בין המצרים (פאת השדה
סי’ א אות י) והראש”ל זצ”ל בחזו”ע (עמ’ קנא ,קנד ).ולכן
נראה נמי שמותר לערוך הכנסת ס”ת בליווי הס”ת
בכלי שיר ושירה וזימרה .ואף שלכאורה היה מקום
לחלק שהכנסת ס”ת הוי סעודה שאין קבוע לה זמן
שהרי יכול לדחות את ההכנסה לאחר בין המצרים,
מ”מ הרי גם בסעודת סיום מסכת אפשר לדחות
את הסיום בכמה ימים ובפרט כשסיום המסכת הוא
ממש קרוב לתשעה באב ,ואפ”ה הפוסקים התירו
לערוך את הסעודה בליווי כלי שיר בימים אלו ,והכא
נמי לגבי הכנסת ס”ת וזריזים מקדימים למצוות[ .אך
יש להעיר דאם משתתפים בתהלוכה מבני אשכנז,
יש להעיר אזנם לזה שרבים מהפוסקים האשכנזים
כתבו כשיטת היעב”ץ דס”ל להחמיר בזה ,ושיעשו
שאלת חכם].

הק ונה את עולמו ב ש
ע
ה
יש
אח ת

הצטרף
למפצי העלון

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

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

