
  

  

  

        
        
        

  

  

ואפילו הוא תלמיד חכם ויודע ודאי ואפילו הוא תלמיד חכם ויודע ודאי ואפילו הוא תלמיד חכם ויודע ודאי ואפילו הוא תלמיד חכם ויודע ודאי     )ה"ד ל"י(". ". ". ". כנגע נראה לי בביתכנגע נראה לי בביתכנגע נראה לי בביתכנגע נראה לי בבית""""
  )ה"ב מ"נגעים פי(    ....אלא כנגעאלא כנגעאלא כנגעאלא כנגע, , , , ור ויאמר נגע נראה ליור ויאמר נגע נראה ליור ויאמר נגע נראה ליור ויאמר נגע נראה לילא יגזלא יגזלא יגזלא יגז, , , , שהוא נגעשהוא נגעשהוא נגעשהוא נגע

  

ציין הגאון רבי יעקב , היכולת להודות בשגיאה ובחוסר ידיעההיכולת להודות בשגיאה ובחוסר ידיעההיכולת להודות בשגיאה ובחוסר ידיעההיכולת להודות בשגיאה ובחוסר ידיעה
קמינצקי הינה כמעט בגדר הבלתי אפשרי עבור בני אדם בכלל 

 :רבי יעקב נהג להדגים עובדה זו מסיפור. שי מקצועובפרט לאנ
ניגש אליו יהודי ובידו , בעת שכיהן כרבה של העיירה ציטביאן

האם ניתן להשתמש בו בפסח כדי  - בשאלה , צבע מאכל מסוים
  . להוסיף צבע ליין

  

ניגש . לא ידע בבירור מהם מרכיבי הצבע מאחר שרבי יעקבמאחר שרבי יעקבמאחר שרבי יעקבמאחר שרבי יעקב
חו כי החומר ראוי לשימוש זה הבטי, לרוקח המקומי להתייעצות

רבי יעקב חש כי הרוקח בוש להודות באי ידיעתו , אולם. בפסח
לבסוף התברר כי הצבע . לגבי הרכב החומר והמשיך בחקירותיו

  ...אינו כשר לפסח
  

היא הסיבה , אמר רבי יעקב, באפשרות שטעה סירוב זה להודותסירוב זה להודותסירוב זה להודותסירוב זה להודות
 מעטים הם הרופאים - ' טוב שברופאים לגיהנם'ל "למאמר חז

כדי לשקול , לאחר שכבר הגיעו להחלטה, שיקדישו יום נוסף
  )"רבי יעקב"(                                                          .מחדש את המקרה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

        

  .)חולין פט(    ''''!!!!ישים עצמו כאילםישים עצמו כאילםישים עצמו כאילםישים עצמו כאילם, , , , אומנותו של אדם בעולם הזהאומנותו של אדם בעולם הזהאומנותו של אדם בעולם הזהאומנותו של אדם בעולם הזה''''
  

די שכעס של גדולי ישראל הגיע יהו באחת האסיפות הפנימיותבאחת האסיפות הפנימיותבאחת האסיפות הפנימיותבאחת האסיפות הפנימיות
החליט לנצל . חייב בדינו הוציאועל שעל הגאון רבי נסים קרליץ 

 ,לגדף ולהשתולל ,החל לצעוק, את המעמד הנכבד כדי לבזותו
  .במצב שנוצר האסיפה התפזרה

  

. "נתיבות שלום"ה ,ר מסלונים"פגש רבי נסים באדמוכשיצאו כשיצאו כשיצאו כשיצאו 
  ".חבל שלא יצא מהאסיפה משהו למעשה: "פנה רבי נסים ואמר

  

, שלא יצא כלום יםאומר םלמה את" ::::""""נתיבות שלוםנתיבות שלוםנתיבות שלוםנתיבות שלום""""הההה    אמראמראמראמר
מבזים אותו , ראינו יהודי שצועקים עליו, ראינו שיעור מאלף

  ")נר לשולחן שבת("!"                                              והוא יושב ושותק

��  
        ההההשתיקה מופלאה נוסח ארם צובשתיקה מופלאה נוסח ארם צובשתיקה מופלאה נוסח ארם צובשתיקה מופלאה נוסח ארם צוב

  

כיצד כיצד כיצד כיצד     )'ד ט"י( ".".".".זקנוזקנוזקנוזקנו    ויהי ביום השביעי יגלח כל שערו את ראשו ואתויהי ביום השביעי יגלח כל שערו את ראשו ואתויהי ביום השביעי יגלח כל שערו את ראשו ואתויהי ביום השביעי יגלח כל שערו את ראשו ואת""""
  .)סוטה טז(    ............מעביר תער על כל שיער שבגוף עד שיעשה כדלעתמעביר תער על כל שיער שבגוף עד שיעשה כדלעתמעביר תער על כל שיער שבגוף עד שיעשה כדלעתמעביר תער על כל שיער שבגוף עד שיעשה כדלעת? ? ? ? מגלחומגלחומגלחומגלחו

  

, פעם אחת נכנס להסתפר, מעשה בגאון רבי אברהם הררי רפולמעשה בגאון רבי אברהם הררי רפולמעשה בגאון רבי אברהם הררי רפולמעשה בגאון רבי אברהם הררי רפול
כשראה כשראה כשראה כשראה ... בטעות הספר לא שם לב וגילח לו צד אחד של זקנו

אלא אמר לו במתק , לא כעס כלל וכלל, מה עולל לו הספרמה עולל לו הספרמה עולל לו הספרמה עולל לו הספר
  ". גלח לי גם את הצד השניאם כך : "לשונו

  

 .ביקש רבי אברהם מהספר מגבת וכיסה בה את פניו ,,,,כשסייםכשסייםכשסייםכשסיים
ולא יצא מביתו מספר שבועות עד , וכך הלך במהירות לביתו

  )"תורה מציון"קובץ (                                                 ...שזקנו גדל שוב

  
  
  
  
  
  

  

        
        ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''השותק מצהשותק מצהשותק מצהשותק מצ

  

היה לו . ורטקוב'תושב העיר צ, סוחר עשיר, סידסידסידסידמעשה ביהודי חמעשה ביהודי חמעשה ביהודי חמעשה ביהודי ח
מחסנים . זכיון לספק לחיל התותחנים האוסטרי אבק שריפה

שנים רבות . הסחורהאת צרו בהם אחסנו רבים היו בחומרתפים 
  .על שולחנווגדולה תורה ו, בנחת ובשלוה יחד עם אשתו ובניוחי 

  

דבר של  היה זה בגלל, בינו לבין אשתו חילופי דברים פעם פרצופעם פרצופעם פרצופעם פרצו
ונפלטו ממנו דברי , בשל כעסו לא נצר את לשונו בלא, מה בכך

  . כך אמר רחמנא ליצלן "!הלוואי שתשרפי" קללה כלפי אשתו
  

 לוא ,אוי ואבוי', ל לרעודוכל גופו התחי ,מפיומפיומפיומפיוהדברים יצאו הדברים יצאו הדברים יצאו הדברים יצאו 
הוא התחרט מיד על דבריו אשר  ,מובןכ '!?הוצאתי מפידיבורים 

  . להשיב את הנאמר אין אך, נפלטו מפיו
  

ואשתו ירדה לאחד המחסנים כדי להוציא , עברו מספר ימיםעברו מספר ימיםעברו מספר ימיםעברו מספר ימים
במחסנים שררה אפילה שהיתה . משם חפץ שהיתה צריכה לו

מכיון , הכרחית מבחינה בטיחותית כדי שהאויר ישאר קריר
  . שהאויר באותם המחסנים היה ספוג בגזים רעילים

  

 ויתכן שגם לא היתה מודעת לסכנה שה בחוסר זהירותשה בחוסר זהירותשה בחוסר זהירותשה בחוסר זהירותייייהאהאהאהא
  . והדליקה אותו כדי לחפש לאורו, מה נרישבדבר הביאה ע

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הגזים התלקחו ופרצה . לא אחרה לבוא התוצאה המחרידההתוצאה המחרידההתוצאה המחרידההתוצאה המחרידה
והחלו התפוצצויות אדירות , אבק השריפה התלקחאבק השריפה התלקחאבק השריפה התלקחאבק השריפה התלקח. ..שריפה

וכמובן , המחסנים נשרפו כליל ,אשר איימו על העיר כולה
  .שאותה אשה מסכנה נשרפה למוות

ואת החרדה , את גודל האסון של משפחתה תארתארתארתארלמותר ללמותר ללמותר ללמותר ל
הבעל נתקף במוסר כליות על פליטת . שאחזה את תושבי העיר

, שפלט כלפי אשתו בעידנא דריתחא שלא מדעתו, הפה שלו
  . וכילה את ממונו, וכך איבד את אשתו

  

 ,ניחומיםהוא לא רצה לקבל שום  ךא, כל בני העיר באו לנחמוכל בני העיר באו לנחמוכל בני העיר באו לנחמוכל בני העיר באו לנחמו
למה לי " -  גרם לאותו האסון אשר רק האשים את עצמו שהוא

  .עקז" טוב מותי מחיי, חיים
  

. ורטקוב'ר רבי דוד משה מצ"מן השבעה נכנס לאדמו כאשר קםכאשר קםכאשר קםכאשר קם
  . יתקן לו דרך תשובה לחטאוהרבי בכה והתחנן ש

  

לבסוף . ניחמו במילים רכות וחמות הצדיק שהאסון נגע לליבוהצדיק שהאסון נגע לליבוהצדיק שהאסון נגע לליבוהצדיק שהאסון נגע לליבו
יקון אין תשובה ות, שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו: "אמר

  "!יותר יעיל לחטא כזה מאשר השתיקה
  

ואל , כי להבא יהיה זהיר בלשונו רררר""""בדבריו אלו התכוון האדמובדבריו אלו התכוון האדמובדבריו אלו התכוון האדמובדבריו אלו התכוון האדמו
אותו החסיד קיבל את  ,,,,ברםברםברםברם. יוציא דברים מפיו ללא מחשבה

ובלי שום התחכמות קיבל על עצמו את  ,דברי הצדיק כפשוטם
  !מאז ועד סוף ימיו לא הוציא דבר חולין מפיו. לשתוק ההוראה

  

את התמורה חילק . חיסל את עסקיו בעזרת בניו וקרוביובעזרת בניו וקרוביובעזרת בניו וקרוביובעזרת בניו וקרוביו
  .וחומש פיזר לצדקה, ליורשיו

  

  תזריע פרשת 
 מצורע

 

    
 בכל עניני העלון
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  ל"וך זצר בר"נ הרב רבי צבי ב"לע

  ט"אייר תשס' ג
  

  צפורה  מרתנ "לע
  ה"ע ר ישראל יצחק"ב

  ן"ה ניסן תש"כ
   



הסתופף עשרות שנים בבית ו ,מאז פרש מכל הוויות העולם הזהמאז פרש מכל הוויות העולם הזהמאז פרש מכל הוויות העולם הזהמאז פרש מכל הוויות העולם הזה
עסק אך ורק בתורה ישב ו ,ורטקוב'מצ ר"האדמו המדרש של

. כבודההוא היה בז לכל גינוני  אך, כולם הגו בו כבוד. ותפילה
                                                                                                )        "ספר מירון"(                  ....ורטקובורטקובורטקובורטקוב''''של השותק מצשל השותק מצשל השותק מצשל השותק מצזהו סיפורו הנורא זהו סיפורו הנורא זהו סיפורו הנורא זהו סיפורו הנורא 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  )ג"א כ"משלי כ(    ".".".".שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשושומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשושומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשושומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו""""

  

הילד , את דודלירושלים הביא עמו  ל דיסקיןל דיסקיןל דיסקיןל דיסקין""""כשעלה המהריכשעלה המהריכשעלה המהריכשעלה המהרי
גדל הנער בצילו של רבינו והיה לתלמיד . היתום שגדל בביתו

חכם וירא שמים כה מופלג עד שרבינו היה שולח לו בערב ראש 
  ...השנה פיתקה שיתפלל עליו שיזכה ליראת שמים

  

. חלתה הבכורה ונפטרה. ונולדו לו שלש בנות לימים התחתןלימים התחתןלימים התחתןלימים התחתן
  .'ילאחות אנית מתגעגע'בימי השבעה החלה הבת השניה לבכות 

  

סיפר רבי דוד שהילדה אינה  ,,,,לנחםלנחםלנחםלנחםל דיסקין ל דיסקין ל דיסקין ל דיסקין """"המהריהמהריהמהריהמהריכאשר בא כאשר בא כאשר בא כאשר בא 
רוצה ללכת אל כל הזמן היא בוכה ואומרת שהיא , מניחה להם

  . שאל מה לומר לה. 'אחותה
  

אמור לה שעוד מעט היא תלך אל " ::::ראה רבינו מה שראה ואמרראה רבינו מה שראה ואמרראה רבינו מה שראה ואמרראה רבינו מה שראה ואמר
  !"אחותה

  

 ב באשו... והפעוטה בת השלש נפטרה לא יצאו ימי השבעהלא יצאו ימי השבעהלא יצאו ימי השבעהלא יצאו ימי השבעה
מהבת , ראיתי כי נגזרה גזירה" :ל דיסקין לנחם ואמר"המהרי

הבת גדלה , ואכן כך היה". השלישית תראו דורות מבורכים
  .והקימה בית לתפארת ,ר שמואל מועד"ונישאה לג

  

: באסון שפקד את ביתו האשים את עצמוהאשים את עצמוהאשים את עצמוהאשים את עצמומכל מקום מכל מקום מכל מקום מכל מקום רבי דוד רבי דוד רבי דוד רבי דוד 
פסוק מפורש , ללא מחשבהדיבור  ,בכל אשם הדיבור המשוחרר

אומרת  - "מעשה ידיךאת וחבל על קולך  'למה יקצוף ה"הוא 
החליט לגזור על עצמו . ):ב"שבת ל( 'ובנותיו של אדם אלו בניו' 'הגמ

שם . שתקהאחרון שנים עד יומו  לשבמשך עשרים וש ,שתיקה
  .כולםכך הכירוהו ' רבי דוד שותק, 'משפחתו אופנהיימר נשכח

  

החליט לפרוץ את גדר , עלה לביתו ,,,,הוועץ ברבינוהוועץ ברבינוהוועץ ברבינוהוועץ ברבינופעם הוצרך לפעם הוצרך לפעם הוצרך לפעם הוצרך ל
. 'הן יוהרה היא ליטול עטרה בפני הרב הדומה למלאך'השתיקה 

  ")השרף מבריסק("  ... הגיש לו קולמוס ודף נייר, אך ראהו רבינו, אולם

��  
עלתה השאלה מי  ,בעת הלויית הרבנית הצדקנית ויטקינדבעת הלויית הרבנית הצדקנית ויטקינדבעת הלויית הרבנית הצדקנית ויטקינדבעת הלויית הרבנית הצדקנית ויטקינד

, או הבן, ין'טורצחק יצ יונההגאון רבי , האם החתן: יספיד קודם
יד העדים ' :בענוונותו אמר רבי הלל. ויטקינד הגאון רבי הלל

  ...חתןפירושו באידיש ' עדים' - 'תהיה בו בראשונה
  

 ,והנה ארע דבר נורא ,לדבר ין'טורציצחק  יונהרבי  עלה איפואעלה איפואעלה איפואעלה איפוא
  .צעיר לימיםהוא היה  ,באמצע ההספד נדם לבו

  

יד העדים תהיה 'מרתי א" :מרבכי ובכה  עלה רבי הלל להספידעלה רבי הלל להספידעלה רבי הלל להספידעלה רבי הלל להספיד
                                                                  "...לא הייתי צריך לומר זאת ,מובא להמיתוהזה פסוק ה -  'בו

  ")נר לשולחן שבת("                                                                                                                  

u  
הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש הואיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש     - - - -     בדד ישבבדד ישבבדד ישבבדד ישב""""

  )ו"ג מ"י י"רש(                                                                                                                                                                                                                        .                 .                 .                 .                 """"אף הוא יבדלאף הוא יבדלאף הוא יבדלאף הוא יבדל    ,,,,לרעהולרעהולרעהולרעהו
        

        רבינו תםרבינו תםרבינו תםרבינו תםחרם חרם חרם חרם 
  

סכים רבינו משה תלמידו עמו וכל הגדולים גזרו ת והת והת והת וה""""החרים רהחרים רהחרים רהחרים ר
ישראל  יערעררה חמורה שלא יטרוייש באלה וגז שוק אסיפתב

לו היה ניתן בפני כך הייתי יאל יאמר א ... על גט אחר נתינתו
  . או על שאר דברים ,או על הגט ,מערער על העדים

  

באלה ובנידוי ובשמתא בשם מיתה  על כל אלה גזרנו והחרמנועל כל אלה גזרנו והחרמנועל כל אלה גזרנו והחרמנועל כל אלה גזרנו והחרמנו
  .פרע ממנו ומכל משפחתו ובשממההוהחרמנו בשם ל ,ובשממה

  

ולא יהיה , אלה בארור ובשמתא לכל ישראל יהיה מי שעושהיהיה מי שעושהיהיה מי שעושהיהיה מי שעושה
  . אדם רשאי להתירו עד עמוד הכהן לאורים ותומים

  

להיות להם עסק עם אותו  אך יוכלו בני אדם להתיר ביניהםאך יוכלו בני אדם להתיר ביניהםאך יוכלו בני אדם להתיר ביניהםאך יוכלו בני אדם להתיר ביניהם
כי על דבר זה רבתה  ,אך לא לכל הימים, איש מזמן לזמןה

 ,מריבה בישראל כי הפריצים שומעים לרחק אבל לא לקרב
. ..ם שפלים למרוםייי משפחה עושין כן להשפיל הגבוה ולשובזו

יחרם חרום לומר לולי הגזירה יש לי להשיב  והמערים ערוםוהמערים ערוםוהמערים ערוםוהמערים ערום
המקום יחרים , למען ירצה להקשיב דבורו בשתיקה לאחרים

   .שורש בארץ גזעו בלי ,ועבודתואותו וינערהו מביתו 
  

והוא למען רחמיו  ............מפני הרמאיםמפני הרמאיםמפני הרמאיםמפני הרמאיםלשם שמים לשם שמים לשם שמים לשם שמים והכל עשינו והכל עשינו והכל עשינו והכל עשינו 
  )ה"מרדכי גיטין תנ(        .יעקב ברבי מאיר ,עמידנו על האמת והשלוםי

f f  
בשמו  לתורה שאין קורים לעולה במצריםבמצריםבמצריםבמצרים    המנהג פשוט פההמנהג פשוט פההמנהג פשוט פההמנהג פשוט פה

והוא מנהג יפה  .רק השמש הולך אצלו ומזמינו בשתיקה, כלל
וטעם הדבר שלא להכשיל חלילה את העולה אם אינו , ונעים

    )'ת ג"קס" נהר מצרים("   .ונעתורוצה לעלות לספר תורה מאיזה סיבה המ

8  
  ):חולין י(. . . . """"בית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעובית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעובית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעובית אפל אין פותחים בו חלונות לראות את נגעו""""

  

בצעירותי ברוסיה בזמן  ::::מנחם מנדל פוטרפסמנחם מנדל פוטרפסמנחם מנדל פוטרפסמנחם מנדל פוטרפס    רבירבירבירבי    חחחח""""הרההרההרההרהסיפר סיפר סיפר סיפר 
היה מוכרח להשיג  אדםהיה זמן בו כל , שלטון הקומוניסטים

ואוי למי שנתפס ללא תעודה המוכיחה היכן הוא . כרטיס עבודה
  . לא עבדו סבלו רבות מבעיה זולמדו ובחורי הישיבות ש. ובדע

  

בית חרושת למוצרי בעבודה קלה ונוחה מצאנו  והנה יום אחדוהנה יום אחדוהנה יום אחדוהנה יום אחד
  .שבמשך הזמן היתה אמורה לספק לנו כרטיס עבודה, מתכת

  

היו חתיכות מתכת הוריד אותנו למרתף חשוך בו  העבודההעבודההעבודההעבודהמנהל מנהל מנהל מנהל 
הרי ": נו לואמר. הורה לנו למיין את המתכת לסוגיהו, רבות

   "?ואיך נוכל לזהות את סוגי המתכת ,חשוך כאן
  

, רחוק יותר, הביטו אל עמקי המרתף" ::::ענה לנו מנהל העבודהענה לנו מנהל העבודהענה לנו מנהל העבודהענה לנו מנהל העבודה
שם . ותבינו כי פה לא כל כך חשוך, רר שםותראו איזה חושך שו

ואם , בכלל אי אפשר לראות מאומה ופה יש איזה נקודת אור
  )"מענדל' ר"(          !בןוהנמשל מו". יש כאן מעט אור החושך יתבהר

z z  
        ????איך מאירים בית אפלאיך מאירים בית אפלאיך מאירים בית אפלאיך מאירים בית אפל

  

כי את החושך לא מגרשים  לומרלומרלומרלומר" " " " חפץ חייםחפץ חייםחפץ חייםחפץ חיים""""רגיל היה הרגיל היה הרגיל היה הרגיל היה ה
במקלות ולא בחרבות ובכלי זיין אלא קיימת לכך עצה אחת 

  !ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, בלבד והיא להדליק נר
  

ואור על ידי המצוות " נר מצוה ותורה אור" ????מהו נר ומהו אורמהו נר ומהו אורמהו נר ומהו אורמהו נר ומהו אור
  ")ח חייו ופועלו"הח("                 .  התורה האדם מסלק מנפשו את החושך

f f  
  )'ד מ"י(. . . . """"וציוה הכהן וחלצווציוה הכהן וחלצווציוה הכהן וחלצווציוה הכהן וחלצו""""

  

חולי אנוש  היתה חולה סניידרססניידרססניידרססניידרס    הגאון רבי יעקבהגאון רבי יעקבהגאון רבי יעקבהגאון רבי יעקבשל של של של     אלמנתואלמנתואלמנתואלמנתו
   .לכרות את רגלהיש והרופאים קבעו כי , ברגלה

  

ים ושאל אם להסכ יקיקיקיק''''הגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצהגאון רבי משה סולובייצבנה פנה אל בנה פנה אל בנה פנה אל בנה פנה אל 
  .לניתוח הזה

 .ולעשותוהורה איך  ,אאאא""""אמר לו שיטיל את גורל הגראמר לו שיטיל את גורל הגראמר לו שיטיל את גורל הגראמר לו שיטיל את גורל הגר    רבי משהרבי משהרבי משהרבי משה
שהיה כעין רמז  ,"וציוה הכהן וחלצו"הפסוק גורל בעלה להם 

                    )"והאיש משה"(               .שמוכרחים לקטוע את הרגל וכן עשוברור 

f f 
ינסקי בהיותו בחור עלה 'הגאון רבי אליעזר פלצ ,,,,שבתשבתשבתשבתבבבבהיה זה היה זה היה זה היה זה 

בעל הקורא סיים את , ובר'לתורה ולידו עמד הגאון הרוגוצ
  . 'לטמאו ואלטהרו "במילים ת תזריע רשפ

  

איך מסיימים את הפרשה  וברוברוברובר''''שאל רבי אליעזר את הרוגוצשאל רבי אליעזר את הרוגוצשאל רבי אליעזר את הרוגוצשאל רבי אליעזר את הרוגוצ
  "!:סה עיין נזיר": השיבו! ?לא טובבדבר , 'לטמאו'בתיבה 

  

ספק נגעים בתחילה 'המשנה אומרת ' ....פתח גמרא נזיר ומצאפתח גמרא נזיר ומצאפתח גמרא נזיר ומצאפתח גמרא נזיר ומצא
. אדם שהוא בחזקת טהרה אינו נטמא בספק נגעים – 'טהור

לטהרו ' – בטהרה תחילה פתח הכתובוהואיל  :ראמסבירה הגמ
ולכן  םיש ללמוד מכאן שיש לחזר אחר טהרת נגעי - 'ולטמאו

  .ספקם טהור
        

 ,טהורדינו ש מלמד אותנובדרך זו  סיום הפרשהסיום הפרשהסיום הפרשהסיום הפרשהכי כי כי כי העולה מזה העולה מזה העולה מזה העולה מזה 
  )א"ג י"כ להרה"יש" נר לשולחן שבת("                                               .הרי זה סיום טוב

        


