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העלון טעון גניזה



בצפת של לפני כשבעים שנה, התגורר יהודי חסידי יקר בשם ר' מרדכי זיידל 
לודמיר זצ"ל. לפרנסתו, עסק ר' מרדכי בעסקי סדקית, והחזיק חנות פעילה בה 
נמכרו חוטים וכפתורים, מחטים וסיכות, ציוד תפירה מגוון כמיטב המבחר של 

אותם ימים.
אך מלבד מזון הגוף, טרח ר' מרדכי הרבה יותר על מזון הנשמה. סדר יומו 
נקבע כך, שבשעות הבוקר היה עוסק בתורה, בשעות לימוד קבועות בסוגיות 
שונות. רק אחרי הצהריים היה פותח את החנות ועוסק בה במשך כמה שעות, 

עד ששב למנוחת ערב בביתו.
עסקה  בפניו  שהציע  אחד,  חוטים  סוחר  מרדכי  לר'  הזדמן  הימים,  באחד 
דולר  של  בסכום  ערך,  יקר  מוצר   – כסף  חוטי  ועכשיו  כאן  לרכוש  מפתה. 
יוכל  ידע כי את החוטים  ר' מרדכי  אחד ליחידה בלבד, כרבע ממחיר השוק. 

למכור בארבעה דולרים לפחות – כפי ערכם בשוק, והבין 
כי מזדמנת בפניו עסקה מצויינת – להרויח על כל דולר 

שלושה דולרים.
חסכונותיו  את  והביא  לביתו,  מרדכי  ר'  יצא  קל  חיש 
וכספו המזומן. העסקה נסגרה לשביעות רצון שני הצדדים, 
כאשר ר' מרדכי רוכש כמות ענקית של החוטים, במחיר 

מוזל המאפשר רווח נאה ומשתלם במיוחד. 
ר' מרדכי מיהר לפרסם מפה לאוזן, כי ברשותו כמות 
אלא  למוכרם.  מבקש  והוא  אלה,  יקרים  מחוטים  גדולה 
עניים  היו  צפת  תושבי   – מרה  אכזבה  לו  נכונה  שכאן 
מאוד ברובם, ומנין להם כסף לרכוש חוטי כסף בהיותם 
במלחמת קיום על הלחם לבדו? כעבור תקופה קצרה כבר 
היה  לו  משתלמת  אכן  היתה  העסקה  כי  מרדכי  ר'  הבין 
ביקוש לחוטים היקרים, אך במצב זה, כאשר אין לקוחות 
כל  את  הן   – במיוחד  רעה  בעסקה  מדובר  מתעניינים, 
כספו השקיע בה, והוא נותר תקוע עם כמות חוטים ענקית 

חסרת ביקוש כלל...
ניתן לדמיין את הנזק הכספי, אך לא ניתן לדמיין את האכזבה ועוגמת הנפש 
הרבה. הן מי יודע כמה שנים – אם בכלל – יקח למכור את כל כמות החוטים 
הזו, כאשר כל הכסף והחסכונות הושקעו בהם? ומה יקרה אם יישארו במחסן 

כאבן שאין לה הופכין, ובעצם יתברר כי סכום הכסף הגדול ירד לטמיון?
תקופה עסקית קשה עברה על ר' מרדכי, שהתחזק בבטחון השם ובישועתו. 

והנה לפתע, נראה היה כי הישועה קרבה ובאה - - - 
שיירת ערבים עשירה, המתיירת ברחבי המזרח התיכון, נראתה בבוקרו של 
אותו יום בצפת. השיירה עושה דרכה מלבנון למצרים, ובאותו בוקר הזדמנה 
לצפת. תושבי העיר הביטו מסוקרנים ומרותקים למראה הערבים המכובדים 
והעשירים, הלבושים בגדי שרד ומצוידים במשרתים עושי דברם, העושים טיול 

סתמי שכזה...
תושבי  את  לשאול  השיירה  מנהיג  ביקש  הביקור  באמצע  כולם,  לתדהמת 
העיר שאלה. 'אני זקוק לכמות גדולה של חוטי כסף' אמר האדון העשיר, 'אני 
יודע שנקלעתי לעיר עניה, אך אולי בכל זאת - האם יש אפשרות לרכוש כאן 

חוטים שכאלה?'
לא חלפו דקות ארוכות, עד שהאדון העשיר הופנה אחר כבוד לבית משפחת 
לודמיר. רעייתו של ר' מרדכי פתחה את הדלת, ונדהמה למראה האדון העשיר 
שביקש בפשטות את מה שהם חולמים עליו כבר תקופת זמן: 'אני צריך חוטי 

כסף, כמה שיותר' - - -
באותם רגעים, חשה האשה כאילו נס משמים אירע. לפתע פתאום, בבוקרו 
של יום, אדון עשיר מזדמן ומבקש לרכוש את כל הכמות? הרי רואים בחוש 
את יד השם בדבר, כמה נפלא, יש להזעיק את ר' מרדכי מיידית ולסגור את 

העסקה, ויפה שעה אחת קודם...
אצה רצה האשה לבית המדרש, מקום שבתו של בעלה ר' מרדכי בשעות 
כעת  עסוק  הוא  הרי  מבין:  במבט שאינו  בה  הביט  מרדכי  שר'  אלא  הבוקר. 
בסוגיית הגמרא, שוקל וטר, מקשה ומתרץ, דן ומוכיח. הרי אלו שעות הלימוד 
הקבועות שלו – היעלה על הדעת להפסיקן באמצע בשביל עסקה גדולה ככל 

שתהיה?
'ראי נא  ומבין שהיא לא כ"כ מבינה, הוא מסביר:  כשהוא מביט ברעייתו 
רעייתי היקרה! אני מבין עד כמה חשוב לבצע את העסקה, ויודע טוב מאוד 
שהזדמנות כזאת, להיפטר מהסחורה ועוד להרויח עליה, לא תזדמן לנו בעתיד. 
ועדיין – האם הדבר שווה להפסיד את שעת הלימוד הקבועה? הרי עד שאלך 
למחסן להוציא את הארגזים, נספור את החוטים, ננהל משא ומתן, נארוז שוב 

את כל החוטים – יחלוף כל הבוקר, והפסדתי את שעת הלימוד הקבועה!'
אך האשה מתקשה להאמין, כיצד מאפשר בעלה להזדמנות העסקית החד 
פעמית לחמוק מידיו בקלות רבה כל כך. 'הבנתי היטב ר' מרדכי, הרי אני בעצמי 
מעודדת וחפיצה שתמשיך לשקוד על התורה, וכמה שיותר. אבל עסקה כזאת 
מצילה לנו את הפרנסה לתקופה ממושכת, ואדרבה – בוא לבצע את העסקה, 
ותוכל להגיף את תריסי החנות ולנעול את שעריה למשך כמה חודשים, בהם 
תוכל ללמוד ללא הפרעה בשעות אחרי הצהריים כבשעות הבוקר? האם לא 

מוטב לאבד שעת לימוד אחת כדי להרויח שעות לימוד למכביר?'
חייך ר' מרדכי, ואמר בנועם שיח: 'דברי טעם את אומרת, רעייתי היקרה. 
אך בעיני זה נראה דווקא אחרת – זה כאילו לומר לאדם 'אל תנשום יום אחד, 
והחל ממחר – תנשום פי שלושה מדי יום...' האם מישהו יעלה בדעתו להסכים 
לכך? הרי ברגע שהוא מתנתק מהנשימה ולו לשעה קלה, הוא מאבד חמצן, 

וכבר לא יועילו לו הימים הבאים!
'זה בדיוק אותו הדבר. הרי על התורה נאמר כי  בעיניי,' המשיך ר' מרדכי, 
אותנו  הכוחות, מטעינה  לנו את  נותנת  היא החמצן שלנו,  חיינו. התורה  הם 
באנרגיה. זה מזון הנשמה, ממש כך. שעת הלימוד חייבת להיות קבועה, אחרת 
אין הנשמה, נעלם החמצן, אובד מקור הכוח. התביני עתה כי לא ניתן לבטל 
את שעת הלימוד הקבועה, לא בשביל רווח רוחני וקל וחומר לא בשביל רווח 

גשמי, גבוה ככל שיהיה?
אחר  אלינו  שישוב  הערבי  לאדון  לו  ואמרי  'לכי  מרדכי,  ר'  סיכם  לפיכך,' 
הצהריים ויקבל שירות טוב ומחיר מצוין. אבל עכשיו, בשעות הבוקר, לא בא 

בחשבון, זה באמת לא רווחי, וגם משולל כל הגיון!'
עתה הבינה רעייתו של ר' מרדכי, והודתה לו בחום על שהאיר את עיניה, כי 
חשיבות הלימוד היא לא רק בעצם הלימוד, אלא בהיותו 
קבוע, אינו בר יכולת לנוע או לזוע לשום צורך שבעולם. 
להמתין  סירב  איומו,  את  מימש  הערבי  כשהסוחר  וגם 
היה  לא  מצפת,  היוצאת  הדרך  אל  השיירה  את  והפנה 
בלבה כל שמץ של חרטה או אכזבה על העסקה שכבר 
לא תתקיים, אלא ההיפך – אושר רוחני מילא את ליבה, 
הן זכתה להיות שותפה להבנה כה מעמיקה על חשיבות 

הקביעות!
יעשה.  יראיו  רצון  הוא  ברוך  הקדוש  דבר,  של  בסופו 
השיירה עשתה את דרכה במורד הגליל, אך גילתה סופות 
חול עזות שלא אפשרו להמשיך לנוע, והיא נאלצה לסוב 
הצהריים  אחר  בשעות  וכך,  לצפת.  ולחזור  עקבותיה  על 
מצא האדון הערבי את ר' מרדכי בחנות, וקנה את מלוא 

הסחורה במחיר כפול ומכופל...
אך זה לא החידוש שבסיפור. הן העובדה שהקדוש ברוך 
הוא מסייע לעושי רצונו, היא נתון ברור, ומובן כי במוקדם 
או במאוחר היה ר' מרדכי מקבל פיצוי מלא משמים על 
על  לוותר  יקר,  יהודי  של  היכולת  היא  שבסיפור,  החידוש  הגדולה.  הקרבתו 
עסקת חיים שהיתה מצילה אותו מנזק שלא ניתן לתיאור ומרויחה את פרנסתו 

עשרת מונים – רק כדי לא לבטל קביעות!
עכשיו, רגע לפני שנקבל את מתנת התורה, אין מועד מתאים מזה לתפוס 
את התורה בכל הכוח, לחבקה בחוזקה אל ליבנו, בהבנה כי מקור החמצן היא 
התורה, ואם איננו יכולים בכל שעות היום, לפחות שעת הלימוד הקבועה היא 
שתיתן בנו את הכוח והאנרגיה. אם אין לנו עדיין שיעור, אם יש שיעור – אך 
הוא לא מספיק קבוע..., אם יש שיעור קבוע אבל הטלפונים באמצע מפריעים 
מכל,  היקרה  המתנה  עם  החיבור  על  התפשרות  שזו  להבנה  נתחבר  הבה   –
יום  ושואפים להיפך הגמור - לשעת לימוד קבועה מדי  כאשר אנו מעריכים 
ביומו, כי זה הקשר שלנו לחתונה הקרובה, ולמתנה היקרה, כי זה החיבור שלנו 

עם מקור החמצן הרוחני.
חשוב כל כך ששעת לימוד התורה תהיה קבועה, יצוקה בבטון, לא זזה מאף 
רוח, תהא עוצמתה ככל שתהא. 'עכשיו זה השעה של השיעור שלי' זה כמו 
לומר 'עכשיו אני לא כאן, אני מתחבר למקום אחר, אני לא יכול לוותר על זה 

באף מחיר'.
בין תשע לעשר', לכבות טלפונים, להתנתק מכל  לומד  'אני  לומר  היכולת 
מה שמסביב, מהדאגות ומהמרוץ, מהעסקים והקניות, מהמשימות הבוערות 
ומהחוויות היומיומיות – היא אמירה ברורה 'אני מחובר לתורה גם כשאני לא 
לומד', אני מכיר מעריך ומחבב את התורה, ורק לכן אני מסוגל לזנוח עולם 

ומלואו לטובת שעת הלימוד הקבועה שלי.
זהו 'אם בחקותי תלכו' – שלימוד התורה שלנו ייעשה בדרך של חוק קבוע,  
'עכשיו זה השיעור שלי', 'אני לומד בשעה פלונית', 'יש לי חברותא בעוד רבע 
שעה' – אלה משפטים מעוררי כבוד והערכה, כי אתה יהודי מחובר לתורה 

ולנותנה, אתה מעריך ומחבב את הכלה אותה נקבל כולנו בעוד שבוע ימים!



בסוף הפרשה התורה עוסקת בעניני 'ערכין'. 
אדם שנדר שיתן כפי ערך אדם אחר כמה צריך 
שלושה  שיש  לבאר  מאריכה  התורה  לתת. 
לו ערך  יש  מצבי בגיל האדם. עד חמש שנים 
אחד, ומחמש עד עשרים שנה ערך שני, ומגיל 

עשרים עד גיל שישים ערך שלישי. 

מדוע  לבאר  חז"ל  עמדו  הגדול  במדרש 
פרשה זו נאמרה ע"י משה רבינו ואלו דבריהם: 
הזקן  את  מטעינים  המצרים  שהיו  משה  ראה 
כגדול,  הקטן  ואת  כאיש,  האשה  ואת  כבחור, 
ועמד והשוה אותם. לפיכך זכה שתינתן פרשת 
בין  לאשה,  האיש  בין  להבחין  ידו  על  ערכין 
ודברים  ע"כ.  הגדול לקטנים.  בין  לבחור,  הזקן 
אלו צריכים הסבר מה המידה כנגד מידה שנתן 

הקב"ה למשה שתאמר פרשה זו על ידו.
עלינו  ראשית  מבאר  ממזרח'  'האיר  בספר 
משה  של  עבודתו  עיקר  היתה  מה  להבין 
של  השעבוד  בצורת  כשנעיין  במצרים.  רבינו 
הפיזי  הקושי  שמלבד  נראה,  במצרים  ישראל 
שהיה בעבודת פרך במצרים, עוד זאת הגדילו 
להכניע  למטרה  להם  ששמו  לעשות  המצרים 
את הרצון והשאיפה שיש לכל יחיד להפיק את 
כוחותיו ומרצו להגיע לאיזו פסגה של הצלחה, 
כולם  בשוה,  לכולם  אחיד  מעמד  עשו  ולכן 
השעבוד  שנאמר  זהו  דרגה,  באותה  עבדים 
ולא  לפרעה"  מסכנות  ערי  "ויבן  יחיד  בלשון 
הקטן  שווים,  פועלים  כולם  "ויבנו".  נאמר 
הזקן  והטיפש,  החכם  והגיבור,  החלש  והגדול, 
שווה  מעמד  לכולם  והאשה,  האיש  והצעיר, 
מבלי שיהיה לאף אחד מהם שום מעלה ויתרון 
המצרים  "שהיו  המדרש  כוונת  זו  השני.  על 
מטעינים את הזקן כבחור, ואת האשה כאיש, 
כגדול". כלומר כל אחד הוא חלק  ואת הקטן 
שום  אחד  לאף  אין  וכאשר  מליונים.  מכמה 
של  מצב  יהיה  לא  וממילא  השני,  על  יתרון 

התקוממות והתמרדות כנגדם.

מחשבתו  את  רבינו  משה  נתן  זה  פרט  ועל 
וליבו איך לעודד ולרומם אותם, הוא נתן לכל 
אחד חשיבות אישית וערכית בפני עצמו. "עמד 
והשווה אותם" נתן לכל אחד שווי עצמי, ולא 

שהוא אחד מכמה מיליוני אנשים שהם עבדים 
עוד  כי  באזנם  משמיע  היה  ובודאי  ושפלים. 
צבאם  במספר  יוציא  עמו  את  ה'  יפקוד  פקוד 
יפקדם וימנם כל יחיד ויחיד בפני עצמו, כי לכל 
השווה  ולכן  משלו,  ותפקיד  מעלה  יש  אחד 
אותם הכתוב 'ככוכבים' שלכל אחד יש מעלה 
וחשיבות רבה. איש על מחנהו ואיש על דגלו. 
שם  אבות  לארץ  ויעלו  נטויה  בזרוע  יגאלם 
יעבדו את האלוקים, כל אחד כחובתו בעולמו, 
איש איש ויעודו, ותפקידו כברכתו אשר בירכו 

ה'. 
למשה  הקב"ה  נתן  מידה  כנגד  מידה  ולכן 
שכר שילמדם את "פרשת ערכין". כי זו פרשת 
ערכין וזהו לימודה, לידע כי כשם שפרצופיהם 
ודעותיהם שונות כך דרכיהם נפרדות. לכל יחיד 
מישראל ערכו המיוחד לו. לכל זמן ועת, תחת 
וכוחו  תוסס  דמו  בהם  הבחרות  ימי  השמים, 
על  בהם  ידלג  כמישור,  לפניו  והעולם  במתניו 
הזקנה  ימי  ולעומתם  תהומות.  וירד  ההרים, 
בהם דעתו מיושבת עליו, נשען הוא על בינתו 
עצה  ממנו  ונהנין  בנין  סתירתו  נסיונו,  ועל 
שגופי  הפרשה  זו  ערכין,  פרשת  זו  ותושיה. 
מעלותיו  עצמו  ערך  להכיר  בה  תלויין  תורה 

וחסרונותיו וערכו בשקל הקודש.

ואינם מסתפרים  הקדוש  פי האר"י  על  הנוהגים 
בימי העומר עד ערב חג שבועות, השנה שחל ערב 
חג השבועות בשבת יסתפרו בערב שבת, ולא יכנסו 

לחג השבועות שהם מנוולים.

האישה  ותברך  טוב,  ביום  נרות  להדליק  צריך 
נר של  וכו' להדליק  לפני ההדלקה "ברוך אתה ה' 
יום טוב", ולא תברך האישה ברכת "שהחיינו" על 
החג בהדלקת נרות, ובברכת הקידוש ישמעו ברכת 
"שהחיינו" מבעל הבית ויצאו ידי חובה. והשנה שחל 
חג השבועות במוצאי שבת, צריך להיזהר להדליק 
רק  שכן  הכוכבים  צאת  לאחר  רק  החג  של  נרות 
אז יצאה שבת, ואישה שלא מתפללת ערבית (וכן 
איש) תאמר אחר צאת הכוכבים "ברוך המבדיל בין 
קודש לקודש" בלי שם ומלכות, ורק אז תדליק את 
נרות החג, ומכיוון שכבר נכנס החג צריך להדליק 
דולק, שכן אסור להבעיר אש  נרות החג מנר  את 
חדשה ביום טוב אלא רק להעביר מאש לאש, ולכן 
השבת  כל  שידלק  דולק  נר  שישי  מיום  להכין  יש 
כדי שבמוצאי שבת יהיה אש שיוכלו להדליק ממנו 

נרות החג, וכן שאר דברים הנצרכים מאש לאש.

יהיה  שלא  דבר"  "ודבר  מהפסוק  למדו  חכמים 
דיבורו של האדם בשבת כדיבורו ביום חול, ויש בזה 
שני עניינים, הענין הראשון שאין לדבר בשבת על 
דברים שאסור לעשותם בשבת, כגון מחר אני אסע 
ברכב וכו', הענין השני אין לדבר דיבורים שיש בהם 

זלזול בכבוד השבת, ולכן אין לומר אפילו פעולות 
המותרות לעשות בשבת שהוא עושה אותם בשביל 
יום המחרת, והשנה שחל שבת בערב חג השבועות 
כדי  לישון  הולך  שהוא  בשבת  לומר  שלא  יזהר 
שיהיה לו כח להישאר בלילה ער (כידוע שהמנהג 
להישאר ערים כל הלילה), ואף על פי שהולך לישון 
לצורך מצוה כדי שיהיה לו כח ללמוד תורה, מכל 
מקום כיוון שאינו אומר שעושה זאת לצורך השבת 
לישון  שהולך  אומר  אלא  בשבת,  להתענג  וכדי 
בשביל דבר אחר שאינו מענין השבת, יש בזה זלזול 
זה בפה  בכבוד השבת, אולם אם אינו אומר דבר 
בשביל  שזה  פי  על  ואף  בשבת  לישון  הולך  אלא 
שיהיה לו כח ללמוד במוצאי שבת, מכל מקום כיוון 
שבת  מוצאי  בשביל  זאת  שעושה  ניכר  זה  שאין 

מותר, שכל האיסור הוא רק האמירה בפה.

והטעם  חלב,  מאכלי  לאכול  ישראל  עם  מנהג 
את  ישראל  עם  קיבלו  השבועות  שבחג  מפני  הוא 
התורה, ואחר שחזרו לבתיהם לא היו יכולים לאכול 
ולבשל בשר מפני שהבשר צריך הכנה מרובה שכן 
אז קיבלו את כל ההלכות של הכשרת הבשר, כגון 
וצריך  פגומה,  שאינה  בסכין  הבהמה  את  לשחוט 
צריכים  והיו  מהבשר,  הדם  והוצאת  וניקור  בדיקה 
להכשיר כליהם, ולכך הוצרכו לאכול מאכלי חלב, 
וחלב  לדבש  נמשלה  שהתורה  מפני  שאמרו  ויש 
כמו שנאמר "דבש וחלב תחת לשונך", ולכן גם יש 

נוהגים לאכול דבש בחג השבועות.

וביום  בלילה,  חלב  מאכלי  לאכול  נוהגים  יש 
יום  הוא  שבועות  חג  שהרי  בשר,  מאכלי  אוכלים 
נוהגים  ויש  ויין,  בבשר  אלא  שמחה  ואין  טוב 
לאכול מאכלי חלב ואחר כך אוכלים מאכלי בשר, 
והדחה  קינוח  לעשות  צריכים  כן  שעושים  ואלו 
מאכלי  שאוכל  לפני  החלב  מאכלי  אכילת  אחר 
והיינו אם אוכל מאכלי חלב כגון חמאה או  בשר, 
ואחר  בפירות  או  בפת  פיו  את  לקנח  צריך  גבינה 
כך ישטוף את הפה וישטוף את ידיו מחשש שמא 
נדבקו לו שיירי גבינה בידיו ורק אחר כל אלו יכול 

שנוהגים  הספרדים  מבני  ויש  בשר.  מאכלי  לאכול 
ורק עד לאכול בשר,  בגבינה קשה להמתין כשעה 
אולם אם רק שתה חלב ורוצה לאכול מאכלי בשר 
פיו במים או בשאר משקים  צריך רק לשטוף את 
ואחרי זה יכול לאכול מאכלי בשר, ואם התלכלכה 
המפה יש להחליפה, וכל זה לפי מרן השולחן ערוך 
אולם לפי הזוהר הקדוש אם אכל מאכלי חלב אין 
ואם נמצא  לאכול מאכלי בשר עד שיעבור שעה, 
אין לאכול מאכלי בשר אפילו אם  בתוך הסעודה 
והלכה  המזון.  ברכת  שיברך  עד  יותר משעה  עבר 
כדברי  להחמיר  ראוי  אולם  ערוך  השולחן  כדברי 
הזוהר, ולכן מי שחושש לזוהר הקדוש יכול לאכול 
את הסעודה החלבית בלילה ואת הסעודה הבשרית 
או שבבוקר  להיפך),  ולא  כן  לעשות  (ועדיף  ביום 
יעשה קידוש ויאכלו מאכלי חלב וימתינו כשעה ורק 

אז יעשו סעודה עם לחם ויאכלו ארוחה בשרית.

הכנסת  בבית  ושושנים  עשבים  לשטוח  נוהגים 
שאמרו  ממה  והוא  השבועות,  חג  לכבוד  ובבתים 
חז"ל (שבת פח:) שכל דיבור ודיבור של ה' יתברך 
נתמלא על העולם כולו בשמים, וכן נוהגים להעמיד 
כדי לרמוז על מה שאמרו חז"ל (ראש  ענפי אילן 
השנה טז.) שחג נידונים על פירות האילן ויתפללו 
שבת  במוצאי  השבועות  חג  שחל  והשנה  עליהם, 
לכתחילה יש להניח עשבים והשושנים וענפי האילן 
משום  כן  לעשות  אין  בשבת  אבל  שבת,  בערב 
שמכין משבת ליום טוב, ואם שכח ולא שטח את 
חשב  שאם  הוא  הדין  שבת  בערב  וכו'  העשבים 
עליהם ורצה להניחם מותר לו לטלטלם ואין דינם 
כמוקצה, ולכן מותר להניח ולשטוח את הבשמים 
וכו' גם ביום טוב, אולם כאשר עושה זאת ביום טוב 
כגון  אסורה  פעולה  איזה  יעשה  שלא  להיזהר  יש 
קשר או הדבקה (וכל שכן שאין לקטוף ביום טוב 
מהאדמה שכן רק אם הם תלושים מותר לטלטלם).      

(ע"פ הלכה ברורה, ילקוט יוסף ואחרונים)



03-5701212


