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הרב שמואל גולדברג

)מצות לא תעשה ס"ז( וז"ל,
א .נחלקו הראשונים בטעם
ושמרו את משמרתך
שהזהירנו מהתעצל בשמירת
המצוה שנצטווינו לשמור את
ומשמרת כל האהל
המקדש ומלכת סביבו תמיד עכ"ל.
המקדש .דרש"י כתב הטעם ,בכדי
שלא יכנס זר למקדש ,וז"ל בד"ה "תשאו את עון דלשונו מורה שהוא דין על הגברא ,שיעשה מעשה
המקדש" עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו שמירה ולא יתעצל בדבר .והנה בספר המצוות )מצות
בעסקי הדברים המקודשים המסורים לכם הוא האוהל עשה כ"ב( כתב הרמב"ם ,שהמצוה היא לשמור
וכו' ,וכ"כ על הפסוק "וילוו עליך" וז"ל ,ויתחברו המקדש וללכת סביבו תמיד עיי"ש .ולכאורה דבר אחד
עליכם להזהיר גם את הזרים מלהתקרב אליהם עכ"ל .הוא ,לשמור המקדש ורק צורתו היא ללכת סביבו
וברמב"ם בהלכות בית הבחירה )פ"ח ה"א( כתב תמיד ,ומדבריו משמע דשני ענינים הם) .דכתב עם
וז"ל ,שאין שמירתו אלא כבוד לו ,אינו דומה פלטורין האות ו"ו וללכת סביבו ולא כתב לשמור המקדש ללכת
שיש עליו שומרין לפלטורין שאין עליו שומרין עכ"ל .וכו'( .ובחינוך )במצוה שפ"ח( כתב כלשון הרמב"ם.
והנה הרמב"ם )שם ה"ב( כתב דהשמירה מצוותה כל ואולם )במצוה שצ"א( כתב החינוך בשינוי לשון וז"ל,
הלילה ,ובמפרש בתמיד הוסיף דשמירתו אף ביום ,שלא לבטל שמירת המקדש ללכת סביבו תמיד עכ"ל.
והקשה המשנה למלך ,ותמוה בעיני מה ענין בשמירה ואולי בדברי הרמב"ם צריך לומר ,שישנם שני דינים
ביום .וכתב המנחת חינוך )מצוה שפ"ח( דאם השמירה במצות שמירת המקדש ,אחד ,על הגברא .ועוד ,אף
משום כבוד מבואר היטב כי כבוד למקדש ששומרים על המקדש שיהיה שמור.
עליו בכל שעות היום והלילה .ובליקוטי הלכות כתב
וכתב המנחת חינוך )מצוה שפ"ח( ,שאינו מבין
דלטעם דרש"י שצריך לשמור בכדי שלא יכנס אליו תמיהתו של המשנה למלך ,הלא מצינו נמי במצות
זר ,שפיר מבואר מפני מה שומרים ביום ובלילה ,בכדי אכילת הקדשים שנאמר בה "ואכלו אותם אשר כופר
שלא יכנסו אליו זרים.
בהם" ,וכתב הרמב"ם בהלכות מעשה הקרבנות )פ"י(
וברא"ש בריש תמיד כתב ,דשמירת המקדש איננה שהאכילו בקדשים גם את הקטנים .וא"כ הכא נמי גם
לא משום חישוב גניבה ,וכתב וז"ל ,גזירת הכתוב הוא קטנים מקיימים את מצות שמירת המקדש.
דכתיב "ושמרו" ,וגם כבוד המקדש שלא יסיחו דעת
ובביאור הדבר נראה ,דכבר ידועים דברי הבית
ממנו לא ביום ולא בלילה עכ"ל .ויש לעיין הלא כיון הלוי )ח"ג סימן נ"א( דכתב לחלק בין מצות אכילת
שביום עובדים בו ממילא אין מסיחים דעת ממנו ,קדשים לאכילת קרבן הפסח ,וכתב דאכילת כל
ומפני מה צריכים לשמור אף ביום לטעם זה.
הקדשים המצוה היא שהקרבן יאכל ,ואילו אכילת
ובדברי הרמב"ם בספר המצוות )מצות לא תעשה הפסח האכילה עצמה הינה המצוה .והנפק"מ אם
ס"ז( כתב וז"ל ,שהזהירנו מהתעצל בשמירת המקדש צריך לאכול כזית כדין כל אכילת מצוה ,דאם המצוה
ומלכת סביבו תמיד עכ"ל .וצריך ביאור לשונו שתלה שהקרבן יאכל ,לא משנה השעור וכל אכילה מצוה
האיסור במידת העצלות .ובאמת במנין המצוות היא ,הדברים ארוכים ואכמ"ל.
שבתחילת ספר היד ,וכן במנין שע"פ סדר ההלכות
וא"כ הכא נמי נימא לענין מצות שמירת המקדש,
כתב ,דהלאו שלא להשבית שמירתו ,ולא כתב שלא דבזה פליגי המשנה למלך והמנחת חינוך ,דלמשנה
להתעצל בשמירתו) .ולהלן נביא גדר בחיוב שמירת למלך המצוה היא מעשה השמירה ,ולכן צריך שתעשה
המקדש(.
השמירה היינו המצוה ע"י גדולים דוקא .ואילו למנחת
ואולי יש לבאר ולדון בדברי הרמב"ם שמצוה חינוך עיקר המצוה שיהא המקדש שמור ,ולכן קטנים
לשמור בלילה ,האם כשביטל שמירתו שעה אחת כבר יועילו דהרי סו"ס גם הם גורמים לזה שהמקדש שמור,
עבר על איסור .או רק כשלא שמר כל הלילה עבר על דומיא דאכילת קדשים.
איסור ,כיון ששמירתו משום כבוד ונשמר המקדש ביום
ולכאורה יש קצת סמך לדברי המנחת חינוך,
ובלילה .ונראה ראיה ממש"כ הרמב"ם בספר המצוות מדכתב הרמב"ם הלכה זו של שמירת המקדש בהלכות
)מצות לא תעשה ס"ז( כתב וז"ל ,שהזהירנו מהתעצל בית הבחירה ,ולא כתב זאת בהלכות כלי המקדש
בשמירת המקדש ומלכת סביבו תמיד כל הלילה עכ"ל .והעובדים בו ,משמע שהוא דין שיהא המקדש שמור
וא"כ אפשר דזה שכתב דאפילו שנתעצל שעה אחת ומהלכות המקדש ,ולא דין על העובדים בו שיעשו
ושמר כל הלילה כבר עבר שלא שמר כהלכתו ,ולכן מעשה מצות שמירת המקדש.
כתב הרמב"ם בלשון נתעצל .ויצא עוד לפ"ז ,דאם לא
ונראה דאף לדברי המשנה למלך ,אפשר דסבר
הלך סביבו לא מחמת עצלות ,אלא מחמת אונס או דמצות שמירת המקדש הוא דין שיהא המקדש שמור,
סיבה אחרת שוב אינו עובר איסור ,ויש לעיין.
כמש"כ בדעת המנחת חינוך .אולם אפילו הכי סבר
ה"ב(
)פ"ח
ב .כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה
שקטנים אינם בתורת שמירה ,וחלוק שמירת המקדש
וז"ל ,הרובין היו שומרין שם .וכתב הכסף משנה דרובין מאכילת קדשים ,כיון ששמירת המקדש הוא ענין של
הם נערים שלא הגיעו לעשות עבודה ,כגון פחותים כבוד בית הבחירה ,ואין זה כבוד שיעשו זאת קטנים,
מבן שלש עשרה .והקשה המשנה למלך ,איך יעשו ולכן סבר והקשה מפני מה קטנים בכלל שמירת
זאת קטנים שאינם בני מצוות ואינם מצווים .וכן המקדש ,משא"כ בקרבן המצוה שהקרבן יאכל
הקשה כן הגרע"א בריש תמיד עיי"ש.
במציאות ולא ישאר ממנו ,ומאי נפק"מ מי האוכל
אולם יש לעיין ממש"כ הרמב"ם בספר המצוות גדולים או קטנים.

דבר המערכת
רש"י בתחילת פרשתנו כותב ש"פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי
תנחומא" והדרשנים מאז ומקדם ידע גם ידעו שאכן "פרשה זו",
פרשת המחלוקת" ,נדרשת יפה" .מפני שלדאבון לב ,בכל דור ודור
צריך להתחזק ולהתעורר בגנות המחלוקת ,בגנות הריב על מנהיגי
ישראל ובמנהיגי כלל ישראל במקומות מושבותיהם ,בגנות המחלוקת
ולשון הרע ,רכילות וביזוי תלמידי חכמים ,שלא לשם שמים.
נאמר בפרשה "ובני קרח לא מתו" ואומרים העולם )הדברים
מיוחסים גם לאדמו"ר הרמ"מ מרימינוב זצוק"ל ,כמובא בספר
"שמועות מנחם ציון" לגה"ק רבי יחזקל פנט זצ"ל( ,שבניו של קרח,
ממשיכי דרכו ,לא מתו .ובכל דור ודור ,מקום ומקום ישנם "בני קרח"
המנסים להצית אש ולהבעיר את שנאת המחלוקת שלא לצורך ושלא
לשם שמים .וכותב ע"ז בספר "שמועות מנחם ציון"" :ונפקא מיניה
ליבעי רחמי" ,שעלינו לבקש רחמים כדי להציל את העולם ממחלוקת,
ריב ומדנים .ולזכות להיות כאון בן פלת שאשתו הצילתו ומנעה ממנו
את ההשתתפות במחלוקת ואת העונש הנורא של קרח ועדתו.
משה רבינו רעיא מהימנא ,פונה לדתן ואבירם ומבקשם שישובו
בתשובה ,אך הם משיבים לו בחוצפה "העיני האנשים האלה תנקר?" -
מה ענין ניקור העניים לביזוי של משה רבינו? מדוע סברו דתן ואבירם
שמשה רבינו רוצה לנקר את עיניהם?
בספר "משאת המלך" מסביר הגרש"מ דיסקין זצ"ל ,כי דתן
ואבירם הבינו שמגיע להם עונש על ביזוי וחילול כבוד הרב וע"כ
צריך לנקר את עיניהם ,וכמובא בגמרא "יוסי יוסי פשוט ידיך וקבל
עיניך ,פשט ידו וקיבל עיניו" .והיינו שזהו העונש המגיע לחולקים על
מנהיגי ישראל ,רח"ל .והיסוד בזה ,כיון שכל דברים אלו ,שורשם נובע
מעניים רמות ,שאח"כ בא עזות מצח .,ודוד המלך אמר בתהילים "ה'
אלוקים לא גבה ליבי ולא רמו עיני" וכבר אמרו חז"ל במסכת אבות
"הזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים ,שעקיצתן עקיצת עקרב ונשיכתן
נשיכת שרף וכל דבריהם כגחלי אש" .אשר אלו שאינם נזהרים באישם
נשרפים באש הגדולה של כח תורתם הקדושה.
גם כאשר ישנם מחלוקות בכלל ישראל ,עלינו לשנן את דברי המשנה
באבות ש"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים" .מחלוקת
בונה וטובה ,היא זאת שאישיה פועלים בה בלתי לה' לבדו ,לשם
שמים ,למען שמו באהבה .ונזהרים מכל סרך של לשון הרע ורכילות,
ביזוי ת"ח ודברים בטלים מיותרים ,שאינם שייכים לגופו של ענין.
ולא ח"ו להיפך  -מחלוקת לשם מחלוקת ,לשם שליטה ,או אינטרסים
צרים ותאוות כבוד מדומה ,מחלוקת כזו הרי היא כמחלוקתו של
קורח ,שכידוע הסתיימה במיתה משונה של "ופצתה האדמה את פיה
ובלעה אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה" .שהרי שום מטרה
אינה מקדשת את האמצעים ,ויש דין ויש דיין על כל דיבור מיותר
ושאינו נחוץ וכל דבר וענין צריך לשקול ע"פ השו"ע והחפץ חיים.
אנו מצויים כעת בעיצומה של מחלוקת עם הרשעים ,עוכרי התורה,
הפועלים כנגד התורה וחכמיה ,לכל שבטי ישראל ולכל עדותיו .ממשלת
הזדון ומשתפי הפעולה עימה ,מנסים לעקור אותנו מתורת משה ,ולא
יועילו כל ההסברים ,התירוצים וההבהרות .מצויים אנו במלחמה על
עצם קיומינו ,ואנו סמוכים ובטוחים שנותן התורה ית"ש יחוס עלינו
וירחם על בנינו ונכדינו ,שימשיכו כולם ללא יוצא מן הכלל ,להגות
באמרי שפר בכל פינות ומחנות ,ותקויים בנו ההבטחה הניצחית "כי לא
תישכח מפי זרעו" .ובורא עולם יעשה עימנו נס ופלא ,כמו שעשה למשה
רבינו ע"ה ,לזמר עריצים ולהכרית הקוצים ,במהרה בימינו בקרוב.
שבת שלום

מורנו המרא דאתרא שליט"א

אורח חיים

ברכת כמהין ופטריות בזמנינו
א( כתב בשו"ע סימן ר"ד סעיף א' ,על דבר שאין גידולו
מן הארץ וכו' ,כגון בשר וכו' ודגים וביצים וכו' ועל כמהין
ופטריות וכו' ,מברך שהכל ,ומקורו במסכת ברכות דף מ'
ע"ב ,על המלח והזמית ועל כמהין ופטריות אומר שהכל,
ואיתא בגמ' שם למימרא דכמהין ופטריות לאו גידולי
קרקע נינהו ,והתניא הנודר מפירות הארץ וכו' מותר
בכמהין ופטריות ,ואם אמר כל גידולי קרקע עלי ,אסור
אף בכמהין ופטריות ,אמר אביי מירבא רבו מארעא מינקי
לא ינקי מארעא וכו' ,וברש"י שם כתב :מלחלוחית הארץ
הם גדלים על העצים ועל הכלים .וראה בר"ש פ"א דפאה
משנה ד' דכמהין ופטריות אין להם שורש בארץ ויוצאים
משמנונית הקרקע ,ומאוירא קא רבו .וראה במאירי שכתב,
דאף שגידולי קרקע הם ,מ"מ אין עיקר יניקתם אלא מן
האויר ,שבעפר מועט הם גדלים על העצים ועל האבנים.
והיינו אף שהם נקראים גידולי קרקע ,כמש"כ בגמ' כאן,
ובעירובין דף כז ע"ב ,דחוץ ממים ומלח ודגים ,חשיב הכל
גידולי קרקע ,מ"מ אינם יונקים מהקרקע אלא מהאויר.
וע"ש בתוס' ד"ה מאן ,ע"ש.
וראה במסכת שבת דף פח .לגבי פאה ,דכמהין ופטריות
אין גידולן מן הארץ] ,ועיין בשבת קח .האי מאן דתליש
)בשבת( פיטרא מאונא דחצבא )שתלש פטריות שגדלות
על דלי של מים( ,חייב משום עוקר ,וכן נפסק בשו"ע סימן
של"ו סעיף ה' וע"ש במ"ב ס"ק ל"ה ,שזה עוקר דבר מגידולו.
אמנם אפשר שגם אם אינו כקרקע ,מ"מ אם הדרך לגדול
כך ,הרי"ז נחשב כעקירה[ .וראה ברמ"א יור"ד סימן פ"ד
סעיף ו' ,לגבי תולעים הגדלים בכמהין ופטריות ,דינן כשאר
פירות ,ולא אמרינן שלא חשיב מחובר לקרקע ,הואיל
ואין מברכים עליהם בורא פרי האדמה ,והיינו דנקראים
מחוברים לקרקע .וראה ביור"ד סימן רי"ז סעיף כ"ג ,הנודר
מפירות הארץ ,אסור בכל פירות הארץ וכו' ,.ומותר בכמהין
ופטריות .ואם אמר גידולי קרקע עלי אסור בכולם ,והיינו
דכמהין ופטריות אינם בכלל פירות הארץ ,אבל הם בכלל
גידולי קרקע] .ובט"ז ס"ק כ"ט כתב ,שזה משום שבלשון
בני אדם ,אי"ז נקרא פרי אדמה ,ע"ש[ .וראה בתוס' במס'
שבת דף עג ע"ב )ד"ה מפרק( דאף דבהמה חשיבי גידולי
קרקע ,וכו' אבל לגבי דברים הצומחים ממש מהארץ אינם
נקראים גידולי קרקע ,ע"ש.
דין פטריות בזמנינו
ב( והנה גם בזמנינו דזורעים את הפטריות בחממות ,כמו
כל הירקות ,לכא' יש לברך ע"ז ברכת האדמה ,וכן יהיה
חייב בתרו"מ .וראה בשו"ת שבט הלוי ח"ח סימן רמ"ח
שכתב ,שהדבר פשוט שפטור ממעשר .כמש"כ במשנה
רפ"א דמעשרות דאין גידולו מן הארץ פטור ממעשר ,וכתב
שם דאין השורש שלהם דומה לשורשי כל הירקות ,ובזה
לא נשתנה גם בזה"ז ,אפילו שנזרעים כשאר ירקות ,ע"ש.
ואפשר שאם בזמנינו בירך כבר בורא פרי האדמה ,יצא
בדיעבד .ראה מש"כ לקמן.
אם בירך אדמה ,אם יצא בדיעבד
ג( ועיין בתוס' רבנו יונה שכתב ,והנה יש לדון לענין
דיעבד אם בירך עליהם אדמה אם יוצא ,דסו"ס ינקי
מארעא ,ורק לכתחילה לא תקינו לברך אדמה ,שאינם
חשובים כפרי אדמה ,אבל סו"ס הם בכלל גידולי קרקע,
או אפשר שאינם חשובים כלל כפרי אדמה ,ואין יוצאים
בברכת אדמה אף בדיעבד ,ובפרישה סימן ר"ד ס"ק א'
הביא מהגהות רא"ץ שכתב ,ואע"ג דקצת גידולי קרקע

הן מ"מ לאו ממש גידולי קרקע נינהו וכו' ,משמע לכאורה
דלענין בדיעבד יוצא בזה ,דסו"ס הוא הוא קצת גידולי
קרקע ,והיינו לענין דיעבד.
ד( וראיתי בכה"ח ס"ק ב' שכתב ,דבמסכת עירובין דף
כ"ז ב' חשיב הכל גידולי קרקע חוץ ממים ומלח ודגים,
וכתב הרמב"ם בפ"ז מהלכות מעשר שני הלכה ה' ,דה"ה
הדבש והביצים והחלב הרי הם בכלל גידולי קרקע ,דגידולי
גידוליה נינהו ע"ש ,ובמס' ברכות דף מ' ב' אמרו דגידולי
קרקע נינהו ,וכן פסק בשו"ע יור"ד סימן רי"ז סעיף כ"ג
ע"ש .וע"כ נראה כיון דגידולי קרקע נינהו ,בדיעבד אם בירך
אדמה יצאו ,וכן אם בירך מזונות על כל דבר יצא ,דבלשון
תורה הכל נקרא מזון חוץ ממים ומלח] ,אומנם מש"כ
דדבש וביצים וחלב הם גידולי גידוליה ,זה לענין שקונים
אותם בכסף מעשר שני ,דמבואר שם דגם גידולי גידוליה
קונים במעות מעשר ,אבל אינו ענין לברכה ,ואפשר דאף
בדיעבד לא ייצאו ע"ז באדמה ,ושם בהלכה ד' כתב הרמב"ם
דכמהין ופטריות אין קונים במעות מעשר שני לפי שאין
גידוליהם מן הארץ ,ואף שינקו מהארץ והם יותר מדבש
וביצים וחלב ,אבל אינם גידולי קרקע ואינם גידולי גידוליה,
ובזה הם פחות מביצים וחלב ודבש[ ,וכ"כ בערה"ש ס"ק
ה' ,דבדיעבד יוצאין בברכת 'האדמה' על כמהין ופטריות.
וכתב בשם הפרישה ,שיונקים מהארץ וגידולם מהאויר וכו'
]ראה בפרישה סימן ר"ד סק"א דקצת גידולי קרקע הם,
אבל לא ממש גידולי קרקע[ .ולכן בדיעבד יוצא בברכת
'האדמה' משום שיניקתם מהארץ .,וראהמש"כ לעיל בס"ק
א' מהמאירי ,שהם גידולי קרקע אלא שאין עיקר יניקתם
מהארץ .ולכן אם בירך 'האדמה' יוצאין בדיעבד .דאף שאי"ז
לשון מעליא ,אבל כיון דסו"ס יש לזה שייכות לאדמה ,יוצא
בדיעבד.
אמנם בספר פתח הדביר אות ו' הביא מהגרי"ש אשכנזי,
בעל סידור 'בית עובד' שאין יוצא גם בדיעבד .ואף שנקראים
גידולי קרקע ,אינם נקראים פירות הארץ ,דמאוירא קא
רבו .,וכ"כ בשולחן הטהור הלכה ג' בהגהות זר זהב אות ב'.
ובשו"ת שבט הלוי ח"י סימן מ"ג ,נשאר בזה בצ"ע.

שבת קודש
יה
יאה יִ ְב ָרא ה' ָּופ ְצ ָתה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ִּפ ָ
וְ ִאם ְּב ִר ָ
ָּוב ְל ָעה א ָתֹם וְ ֶאת ָּכל ֲא ֶ ׁשר ָל ֶהם וְ יָ ְרדּו ַח ִּיים
אה וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי נִ ֲאצּו ָה ֲאנָ ִ ׁשים ָה ֵא ֶּלה ֶאת ה':
ְ ׁש ָ
)במדבר טז ,ל(
עשרה דברים נבראו בערב שבת בין
השמשות ואלו הן פי הארץ וגו' .אבות ה ,ו יש
להבין ,לשם מה היו צריכים לברוא בריאה
מיוחדת של פי הארץ מששת ימי בראשית
בכדי לבלוע את קורח ועדתו? וכי חסירות
מיתות משונות אחריות לקורח ועדות שאינן
טעונות שום שינוי במעשה בראשית?
בספר "תורת המקרא" כתב לבאר את
הדברים ,כי הנה קורח היה מבני קהת שהיו
מנושאי הארון ,ועליהם הזהיר הקדוש ברוך
הוא את משה רבינו "אל תכריתו את שבט
משפחות הקהתי מתוך הלויים ,וזאת עשו להם
וחיו ולא ימותו בגשתם את קודש הקדשים",
הרי שהצטוו בכך באזהרה מיוחדת לדאוג
לחייהם של בני קהל שלא ימותו.
ולכן לא היה משה רבינו יכוטל לתבוע
שיקויים בבני קורח עונש מיתה במיתה משונה,
שהיה מוטל עליו לדאוג שבני קורח יחיו ולא
ימותו .לפיכך היו צריכים בריאה מיוחדת של
פי הארץ ,שנבראה בערב שבת בין השמשות,
כדי שקורח ועדתו יפלו לתוך הארץ חיים
שאולה ,ולא במיתה.
ובספר אמת ליעקב לרבי יעקב קמינצקי
זצ"ל ביאר בטעם הדבר שבריאה זו נבראה
בערב שבת בין השמשות ,שמאחר שנברא
העולם מתוקן בסדר ומשטר עד שנדמה כי
העולם מתנהל מאליו חס ושלום ,ומכח זה יכול
האדם לבוא לידי כפירה בהשגחה העליונה,
לפיכך בשעת ערב שבת בין השמשות ,בשעה
שעמד הקב"ה בסיום מלאכתו וכביכול עמד
למוסרה בשלימות לבני האדם ,באותה שעה
ברא בריאה מיוחדת של פי הארץ ,שהיא
תורה בעתיד לכל ברואי העולם ,כי התורה מן
השמים היא ,ויש שכר ועונש .וכן כל הדברים
האחרים שמנו שם במשנה ,כולם באו להורות
על כך שיש השגחה בבריאה ,וזה מראה
שהעולם מחודש על ידי בורא כל העולמות
בששת ימי המעשה.

ברכת מזל טוב

בירך 'האדמה' על גבינה ,האם יצא בדיעבד
ה( אבל אם בירך על הגבינה בורא פרי האדמה ,הביא
בבה"ט סק"א בשם שו"ת הלקט ח"א סימן רל"א דלא
יצא .ע"ש .ובכה"ח סק"ב כתב דיש לדמותו למעשר שני,
שצריך לקנות בהם פירות בירושלים ,שמבואר שבהמה
נקראת גידולי קרקע וה"ה דבש וביצים וחלב ,הרי"ז בכלל
גידולי קרקע ,שזה גידולי גידוליה .ולכן אם בירך עליהם
בורא פרי האדמה ,יצא בדיעבד .ע"ש .וכמו שהבאנו לעיל
מהרמב"ם בהל' מעשר שני ,מהגמרא בעירובין דף כ"ז,
דחוץ ממים ,מלח ודגים ,הכל נקרא גידולי קרקע .אמנם
אפשר דלענין ברכה ,צריך שיהיה גידולי קרקע ממש,
שמברך בורא פרי אדמה ,וצ"ע .וראה מש"כ בס"ק י"א
מהחזו"א .וראה מש"כ לעיל בס"ק ב' דבזמנינו הפטריות
עדיפי קצת ,משום שנזרעים כשאר ירקות .ויש לצרף גם
מש"כ לקמן מהרע"ב בתחילת מעשרות ,דהפטור של
כמהין ופטריות הוא משום שאין נזרעים וגדלים לבד,
וא"כ בזמנינו שמגדלים אותם ,כמו שאר ירקות ,אפשר
דאם בירך על הפטריות בורא פרי האדמה ,מועיל בדיעבד
וא"צ לחזור ולברך שהכל.

המשך אי"ה בגליון הבא

להולדת הבן
הרביהושעאסחייקומש'
הרבדודגוטסדינרומש'

השלום%זכר%יתקיים%אי"ה%בליל%ש"ק%
ברח'%ר"י%בן%זכאי13%

להולדת הבת
הרבשרוןעוקשיומש'

להולדת הבן-הנכד
הרביחזקאלאייזןומש'
וחמיו%הרבמשהגפנישיחי'
הרבמרדכיכץומש'
וחמיו%הרב%מאירשחורישיחי'

בהכנסו לנועם עול תו"מ
הרבמשהמרדכיוינשטייןומש'
ובנם%הבח'שלוםשכנאשיחי'
הרבשלמהמרגליותומש'
ובנם%הבח'נתנאלגרשוןשיחי'

פרשת השבוע
וכתב הרמב"ן ,שהקטורת שהקטיר אהרן ,היתה קטורת
הבוקר שהקטיר בהעלותו את הנרות כמשפט.

לנו שום שררה וגדולה ,כי אם באים לארץ ,לפחות היתה
גדלותנו ניכרת בכך שהיינו מעברים שנים וקובעים חדשים,
ואילו כאן ,במדבר ,אין לנו כל שררה וגדולה ,ולכן חלקו על
הכהונה והנשיאות של משה ואהרן!

לכאורה -תמה הגאון רבי מאיר אריק ,גאב"ד בוטשאטש
וטארנטא  -איך היה אהרן רשאי להקטיר ,והרי באותו זמן
היו גם אנשי קורח בהיכל ,והכתוב אומר )ויקרא ט"ז ,י"ז( "וכל
אדם לא יהיה באוהל מועד" ,ואיסור זה הוא גם בהקטרה
שבכל יום )כמבואר בגמרא יומא מ"ד.(.

ויחר למשה מאוד וגו' ולא הרעותי את אחד מהם
)ט"ז ,ט"ו(

בוקר ויודע ה' את אשר לו )ט"ז ,ה'(

ואפשר ,הוא מחדש ,שאיסור זה אינו על הכהן המקטיר אלא
על האדם שבא לשם בשעת הקטרה.

ויאמרו לא נעלה וגו' אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש
הביאתנו )ט"ז ,י"ב-י"ד(
איזו שייכות יש לטענת "אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש
הביאתנו" ,למחלוקתם של עדת קורח על הכהונה ועל
נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל )כמבואר ברש"י( ,ואיזה
קשר יש לכך עם העובדה שעדיין לא הביאם אל ארץ
ישראל?
בספר יקר המציאות "בן אורי" )זאלקווא תפ"ט( ,להגאון רבי
אורי סג"ל מדרויא ,ביאר זאת על פי דברי חז"ל )סנהדרין
קי (.על הפסוק "ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל
חמישים ומאתיים נשיאי עדה קריאי מועד" -שהיו יודעים
לעבר שנים ולקבוע חודשים .וזה ידוע ,שאין מעברין שנים
אלא בארץ ישראל )עיין סנהדרין י"א.(:

"שלא חייבתי את הזכאי ולא זיכיתי את החייב" )במדבר רבה,
פרשה י"ח(
במה מתפאר משה ,והלא כל אדם מוזהר ובודאי נזהר בכך?
אלא -ביאר הגאון רבי צבי אשכנזי -ה"חכם צבי" -מצינו
בגמרא )ראש השנה כ"א :(:ביקש קהלת להיות כמשה",
כלומר :לדון בלא עדים ,יצאה בת קול ואמרה לו" :וכתוב
יושר דברי אמת" .וכוונת הדברים היא שמשה רבינו היה
יודע מה בליבו של אדם והיה דן בלא עדים .והנה ,מצינו
במשנה )אבות א' ,ח(" :כשיהיו עלי דינים עומדים לפניך יהיו
בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין".
נמצא שכל דיין ,בתחילה הוא מחייב את אחד מהם שלא
כדין וכשנפטרין ממנו הוא מזכה את אחד מהם שלא כדין.
אולם לא כך היה אצל משה רבינו ,כי הוא ידע כבר מתחילה
מי הזכאי ומי החייב .וזו כוונתו באומרו "שלא חייבתי את
הזכאי ולא זיכיתי את החייב" -לא בתחילה ולא בסוף,
להבדיל משאר הדיינים שאינם יודעים מה בליבו של אדם
ועל כן אינם יכולים להעיד על עצמם שלא זיכו את החייב
ולא חייבו את הזכאי מתחילת הדין ועד סופו...

וזו טענתם" :אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו" ,ואין

מעשיהם של צדיקים

ואם בריאה יברא ה' ופצתה האדמה את פיה ובלעה
אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולה וידעתם
כי ניאצו האנשים האלה את ה' )ט"ז ,ל'(
בדיוק לפני  100שנה ,בשבת קודש פרשת קורח בשנת
תרע"ג ,פתח האדמו"ר רבי יששכר דב מבעלזא ואמר :אף
אם אמנם הוכרח משה רבינו לאחוז במשפט כדי להוכיח
כי לא מליבו בדה ,שזהו יסוד כל התורה ,ולכן היו צריכים
למופת חותך שימותו בדרך בלתי טבעית כלל וכלל ,כדי
שלא יהיה מקום עוד לספק ,אבל מדוע זה ביקש שיירדו
חיים שאולה ,וכי חפץ משה רבינו חלילה וחס לנקום בהם,
שיסבלו עוד יסורים בטרם תצא נפשם?
אלא ,אמר האדמו"ר ,אבא זצ"ל יישב שאדרבה ,משה רבינו,
רעיא מהימנא ,חס על כל נפש מישראל ,ולכן בראותו שהוא
מוכרח להעניש אותם ,ביקש עליהם רחמים שיהיו עוד
בחיים ,כי אדם מישראל ,כל עוד נשמתו בו אפילו ברגע
האחרון ,עדיין יכול לשוב בתשובה .וסיים האדמו"ר ,שזהו
מה שמסרו לנו חז"ל )בבא בתרא ע"ד (.שרבה בר בר חנה
והסוחר הישמעאלי עברו ליד המקום שבו נבלעו קורח
ועדתו ,ושמעו אותם אומרים" :משה אמת ותורתו אמת"-
אלו אותם שנתבצר להם מקום אחרי שהועילה להם תפילת
משה ,וטרם שירדו שאולה חזרו באמת בתשובה!
הגאון רבי ראובן מרגליות הסמיך לכך את ביאורו של רבינו
המאירי על הדין שמפקחין את הגל בשבת אפילו לצורך חיי
שעה ,כי באותה שעה מועטת יוכל עוד לחזור בתשובה .והן
)מרגליות הים-סנהדרין קט(:
הן הדברים!

רבי אליעזר לעוו זצ"ל

בעיון התלמוד
השיב לו" :חדל לך! ראה כי מן השמים עכבוך כדי
הגאון רבי אלעזר לעוו זצ"ל ,שנודע בחיבוריו
שלא יתבטל לימוד הטור והבית יוסף ,כי אילו היה
הגאוניים ,התייחד בדרך לימודו ,החודרת לעמקי
הסוגיה בעיון שיטות רבותינו הראשונים וסברותיהם ,מתוך הבנה עמוקה בהסברת חיבורך קיים בעולם לא היו צריכים ללמד בשו"ע וראשונים ,כי הכל היה מבואר
שיטותיהם ובהבנת מהלך הסוגיא ,עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא  -ולא היטב בספרך ,על כן מנעך ה' מכבוד הזה" .הוא שמע לעצת ידידו ,והדפיס רק חלק
דגל בדרך הפלפול המחודד לשמו ,שהיתה מקובלת באותם דורות בין לומדי תורה .מחידושיו של חו"מ.
בהקדמת ספרו שו"ת "שמן רוקח" אותו חיבר בגיל כ"ח שנים בלבד ,כתב" :ולא
באותה תקופה סידר לדפוס את ספרו הנפלא "שערי חכמה" וכו' ,ובשנת תקס"ז
יעצוני
הלכתי בגדולות ונפלאות ממני רק בקרוב על הפשט ,והקרוב קרוב קודם .וגם
הביאו לאור עולם ויצא שמו לתהילה בקרב כל חכמי דורו .בהקדמתו לספרו זה
התלמידים,
כליותי לכתוב מעט פלפולים וסברא להעיר לב המעיין ,ולחדד את
הסביר כי בא לעורר לב המעיין "למען השלשה ראשים אשר תכננתי עליהם אשיות
הגם כי כעת איכשר דרא בעזה"י וחזרה העטרה
ספרי ,הראשון אשר הביאני לסדר החיבור על הסדר
ליושנה ללמוד על פי הפוסקים הראשונים הרי"ף
שסידרתי יען כי ראיתי בעוונותינו הרבים התורה
והרמב"ם והרא"ש והטור ונושאי כליהם ,ואין לנו
מתמעטת וידל ישראל ודורשי התורה ומבקשי
ואדיסלוב.
בעיר
תקי"ח
בשנת
נולד
זצ"ל
לעוו
אלעזר
רבי
הגאון
שיור רק התורה הזאת אשר המה לנו למאירת
תושיה בחורי חמד שואלים ללחם ואין פורש
עיניים ואלמלא הם חס ושלום היינו מגששים
זקנו
בישיבת
ולמד
המזהירים
בכשרונותיו
בלט
בנעוריו
כבר
להם ימששו כעוורים באפילה וכל אחד בונה
כעיוור באפילה .אף על פי כן רבים מצעירי הצאן
בעל "עטרת פז" בלאסק .בגיל בר מצוה כבר חגג את סיום הש"ס,
במה לעצמו ויעברו בים התלמוד כאניה בלב
מבקשים תפקידם בפלפול וישוב ואיזה קושיות
ים בלי משוט באין מנהל לה והאניה חישבה
בגיל שבע עשרה התמנה לדיין בקהילת ואדיסלוב ובגיל 20
ותמיהות בגפ"ת ,אך אין זה עיקר כוונתי בחיבורי".
להשבר .ואף מי שחננו השי"ת בדעת וידיו רב לו
כרבה של קהילת פילץ.

מתולדותיו

לישא וליתן בשמעתתא ובילה זמן וזמנים טובא
כותב קורותיו ,הרב ירמיהו הלוי פלדמן ,נין
בשנת תקמ"ו בגיל עשרים ושמונה בלבד ,הפתיע את העולם
בקושיות ופלפולים ויחדש חדושים לא שיערום
ונכד לאותו גאון נודע ,מספר על מאורע מאלף
התורני בחיבורו "שמן רוקח".
אבותינו הראשונים ,כי לא ידע ונעלם ממנו דרכי
שפקד את אחד מחיבוריו .בשנת תקס"ב הוציא
כיהן ברבנות גם בקהילת טריטש ,ראנשבורג ,מיקולאש ,סנטוב ועוד.
התלמוד ,זאת הסיבה אשר הניעני לסדר חיבורי
לאור את החלק השני משו"ת "שמן רוקח"
נפטר בשנת תקצ"ו.
זה על סוגיות הש"ס להיות לעזר ולמועיל לבני
ובסוף ספרו הוסיף קונטרס ביאור חו"מ ,והוא
הותיר אחריו חיבורים רבים בכל חלקי התורה.
גילי ולהתלמידים אשר לא ידעו דבר ולא חצי דבר
שיירי לקט חיבורו הגדול והעצום אשר חיבר על
בסוגיות הש"ס ,ולהורותם הדרך אשר ילכו בו בדרכי
כל השו"ע חו"מ ,בו הרחיב בעומק בינתו ובקיאותו
ובירר חידושי דינים היוצאים משיטות הראשונים והאחרונים .כתב היד נאבד הלימוד ואדניו הוטבעו על דרך גדולי הראשונים אשר עיני כל ישראל אליהם תלויות
באמצע חיבורו " ,והוא החליט לעורכו שוב בהתמדה יתירה ושקידה נפלאה ,אך המה ,רש"י והרמב"ן והתוס' והרמ"ה והרשב"א והר"ן והרא"ש ושאר גדולי ישראל
בשריפה שפרצה בביתו נשרף כל החיבור .הוא עמד והשתומם לנוכח האסון ,וסבר אשר מימיהן אנו שותין".
שעצת היצר היא זו ונסיון הפוקד אותו ,ולכן החל מחדש לעבוד בעבודתו ,ואז
נפגש עם ידידו מאז ,הגר"מ בנעט זצ"ל ושפך לפניו את מר לבבו שכל חיבורו היה
למאכולת אש ,והתייעץ עמו אם להתחיל מחדש בעבודתו .הגר"מ בנעט זצ"ל

גדולי אותו הדור התפעלו מאוד מהחיבור המופלא והגר"מ בנעט זצ"ל אמר:
הספר הזה לא חיברו ילוד אשה ,אלא מלאך ה' צב-א-ות כי לא נראה כבושם הזה
בעולם".

נושאים בהלכה
המדור נועד לעורר את לב המעיינים בלבד
ולא לפסוק הלכה למעשה

זמני הלכה למעשה אופק אלעד
הרב שמואל ברוך גנוט
מח"ס "ויאמר שמואל"

לימוד בקול -על חשבון לומדי ביהמ"ד האחרים
ראש הכולל ר' משה הרים את עיניו מהגמרא והביט נכחו .לידו ניצבו שלשה אברכים יקרים ,מתמידים ולמדנים,
שפיארו את כותל המזרח של כולל האברכים שבראשותו ,ר' צבי ,ר' חיים ור' דוד" .באנו להתייעץ עם ראש הכולל
ולקבל פסק הלכה" ,התנצלו השלשה על ההפרעה" ,מדובר בשאלה לא שגרתית ,שמפריעה את מנוחתנו".
"בבקשה" ,האיר ר' משה פנים ור' צבי כחכח בגרונו וסיפר" :אני רגיל כבר שנים רבות ללמוד לבדי ,ללא חברותא,
לפחות מספר שעות ביום .הלימוד האישי מרומם אותי ומאפשר לי להתרכז יותר ,לעיין בעומק הסוגיה ולחשוב בנחת
על הדברים .אין ספק שלימוד כזה גורם לי סיפוק גדול ,אך מכיון שאני לומד ללא חברותא ,אני מתרכז היטב על ידי
לימוד בקול רם .כך אני יושב ולומד לי בקול .לפעמים אני מנגן את דברי הגמרא במנגינה שמחה ,והאברכים שיושבים
מסביבי טוענים שהלימוד הקולני שלי מפריע להם להתרכז".
ר' דוד התערב" .אנחנו בכולל מעריכים מאד את לימודו של ידידנו ר' צבי ,את שקידתו ומרצו .אך לימוד בקול רם
מידי מפריע לנו להתמיד בסוגיה שאנו אוחזים בה .קולו הרם של ר' צבי מתערב בקולותי וקולות החברותא שלי ואנו
לא יכולים ללמוד כך"" .אני מבין שצורת הלימוד שלי מפריעה לאחרים" ,התנצל ר' צבי" ,אך מה עלי לעשות? זאת
צורת הלימוד המועילה לי ביותר ,ללמוד בקול רם".
ראש הכולל ניסה לבחון את השאלה המעניינת" .השולחן ערוך )קא ,ב( פוסק שאדם בשעת תפילה "לא ישמיע
קולו; ואם אינו יכול לכוין בלחש ,מותר להגביה קולו" .ואולם השו"ע מדגיש שמותר לאדם להתפלל בקול כדי שיכוון
יותר בתפילתו ,דוקא כשמתפלל ביחידות ,בינו לבין עצמו ,אך כשמתפלל בצבור ,אסור לו להתפלל בקול רם ,כדי שלא
להפריע לכוונת המתפללים האחרים.
המשנ"ב )שם סק"י ,ביאה"ל ד"ה דאתי( מוסיף שלא ניתן גם להתפלל תפילת שמונה עשרה בקול נמוך ,כדי לא
להפריע ליתר המתפללים ,ואם אינו יכול לכוין בתפילתו מבלי שיגביה את קולו ,עליו להתפלל בביתו ביחידות ,ובלבד
שלא יפריע לאחרים .בשו"ת חתם סופר )יו"ד ז'( כותב שלא ראוי שחולה במחלת הנפילה )איפלפסיה( ,יגש לפני
התיבה כשליח ציבור ,והוא כותב ש"אפשר אפילו בלא עמידה לפני התיבה ,יש לרחקו מבית הכנסת כלל מפני רכי הלב
וקטנים שיסתכנו חס וחלילה בראותם נכפה בזה נופל על הארץ בחליו".
הגמרא בסנהדרין )יא,א( מספרת שרבי מסר שיעור לתלמידיו ולפתע הריח ריח שום ,שנדף מאחד התלמידים .רבי
ביקש מאותו תלמיד אלמוני לצאת החוצה ,כדי שריחו לא יפריע לסובבים .מדייק מכאן הגר"י זילברשטין שליט"א )חשוקי
חמד סוכה נא,א( שלמרות שאותו תלמיד לא התכוין לצער את רבי ,ואכילת השום נועדה להבריא את גופו ,כפי הנאמר
בבבא קמא )פב,א( ,שאכילת שום מועילה לבריאות ,בכל זאת ציווה רבי שייצא מהשיעור ,כדי שלא יפריע לאחרים.
ואולם לענ"ד נראה לדחות ראיה זו ,כיון שיתכן שריח השום הפריע לרבי עצמו) ,וכפי הנראה מהמשך דברי הגמרא
שם ,שבנו של רבי גער ברבי חייא ,שיצא החוצה ,ושאל אותו האם ציער את אביו( .ורבי לא יכול היה להמשיך בשגרת
שיעורו ,ואם כן ,בודאי שעל המפריע לצאת החוצה ,כי אם היה נשאר ,רבי היה מתקשה למסור את שיעורו ,השיעור
היה נפסק וגם אותו תלמיד שהריח שום ,לא היה שומע את השיעור.
הגר"י זילברשטין מצטט גם את דברי הגמרא ביומא )נג ,ב( ,האומרת שהכהן הגדול התפלל תפילה קצרה בבית
קדשי הקדשים ביום הכיפורים ,כדי שלא להבעית את עם ישראל ,העומדים בחוץ וחוששים לגורלו .נמצא שלמרות
שתפילתו של הכהו הגדול במקום הקדוש ביותר ,ביום הקדוש ביותר ,ובכל זאת התחשב הוא באחרים וקיצר בתפילה,
כדי שלא להדאיג ולגרום לאי נעימות לאחיו היהודים.
ואולם העיר ה'חשוקי חמד' בשם 'אחד מגדולי הדור' וטען שאין ראיה מכל המקורות שהזכרנו עד כה .לדבריו,
מההלכה שאסור להתפלל תפילת שמונה עשרה בקול בבית הכנסת ,כדי לא להפריע לסובבים למרות שהתפילה בקול
מסייעת למתפלל בעצמו ,לא ניתן להוכיח למקרה שלפנינו ,משום שמעיקר הדין צריך להתפלל בלחש ,ורק התירו
לאדם שקשה לו לכווין ,להתפלל בקול .אך לא התירו לו היתר מיוחד זה ,כאשר הדבר מפריע לכוונתם של האחרים.
על הראיה מדברי החת"ס ,האוסר על חולה במחלת הנפילה להתפלל בבית הכנסת ,כדי שהקטנים לא יפחדו
מנפילתו הפתאומית ,העיר על כך בחשוקי חמד בשם אותו גדול ,שיתכן ויש בכך פקוח נפש וסכנת חיים לחיי הילדים,
שהנפילה של אותו אדם תגרום להם לנזק נפשי ,ועל הראיה מאכילת השום העיר שאין סיבה שהתלמיד יאכל שום
בבית המדרש ,וביכולתו לאכול שום בביתו ,לצחצח שינים ולנקות את פיו ורק לאחר מכן להגיע לשיעור .אך אברך
הלומד בקול רם ,צריך ללמוד דוקא בבית המדרש ,בחברת הלומדים האחרים וספריית בית המדרש ,ולכן יתכן שלא ניתן
למנוע ממנו ללמוד בבית המדרש בקול רם ,למרות שהאחרים יופרעו מלימודו.
מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א סיפר בהקשר לשאלה זו ,שהיה מקרה שבן ישיבה הגה בתורה בביתו בקול רם
בשעות מאוחרות וקול לימודו הפריע לשכנים ,והורה ה'חזון איש' שהשכנים אינם יכולים למנוע ממנו ללמוד תורה
בקול רם .ואמנם העיר מרן שליט"א שישנו חילוק בין המקרים ,כיון שבמקרה שלפנינו ,גם יתר האברכים לומדים כעת
תורה ואותו אברך הלומד בקול ,מפריע להם ללמוד.
בשו"ת 'אגרות משה' )חו"מ ח"ב סי"ב( כתב שאסור לעשן סיגריות בבית המדרש ,כאשר העישון מפריע לאחרים,
וזה למרות שאם אותו מעשן לא ייעשן כעת ,ייאלץ לצאת מבית המדרש ולא ללמוד תורה .ואמנם ה'אגרות משה'
מדגיש שאסור לעשן על חשבון האחרים ,משום שהעישון נחשב לדבר מזיק .ולפיכך יתכן שלא ניתן להוכיח מדבריו גם
לגבי הלומד בקול רם בבית המדרש ,שהרי לימוד תורה בקול אינו נחשב להיזק ,כמובן.
ועיין בשו"ת שבט הלוי )ח"ז רכד( ,שו"ת משנה הלכות )תניינא חו"מ סי' ר( ,פתחי חושן )גניבה ואונאה פט"ו
הערה ג( אימתי מותר ללמוד בשעות הלילה בקול רם ,והגאב"ד מרא דאתרא שליט"א האריך בענין בשו"ת שערי
שלמה )סי"א( .ואמנם שם הדיון הוא לגבי לימוד בביהמ"ד או בבית ,המפריע לשכנים ,אך הנידון שלפנינו עוסק בלימוד
המפריע ליושבי ביהמ"ד עצמו ,אשר יתכן לחלק בין הענינים ,כיון שמחד ביהמ"ד נועד ללימוד בכל צורה המקדמת את
התייחסות מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א למאמר בענין גידול כלב או גדי )שפורסם לפני שבועיים(
שמחתי באומרים לי שמובא בכמה מקומות )ראו בספר מעשה איש ח"ד פי"ב( שמרן החזו"א זללה"ה הורה שפסק
השו"ע ,לפיו ניתן לגדל בהמה דקה בארץ ישראל ,שריר וקיים גם בימינו ,ובשו"ת שערי חיים )ח"א סי' קצה( כתב שהעיד
בפניו הגר"נ קרליץ שליט"א שזוכר בעצמו שאחד שאל את מרן החזו"א והתיר לו לגדל בהמה דקה בארץ ישראל ,והביא
תשובת מו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א ,שכתב לו כך" :שאלתי למרן ז"ל בשם א' ששאל למעשה והשיב כיון שהשו"ע
התיר ,מותר" .וא"כ הדברים עולים יפה בעזהית"ש .ומרן הגר"ח שליט"א כתב לי השבוע בזה כך" :אין לך מאוס בבהמה
מן הכלב ,שאפילו מחירו אסרה תורה )תוספתא ריש בכורות( ,ובגדי בזמנינו המנהג להקל".

בעריכת הרה"ג רא"י זילבר זצ"ל
נה"ח נה"ח סוזק"ש סוזק"ש שקיעת
מישורי הנראה מג"א הגר"א החמה
שבת
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
שבת

5:34
5:34
5:34
5:34
5:34
5:34
5:34
5:34

5:41
5:41
5:41
5:41
5:41
5:41
5:41
5:41

8:10
8:10
8:10
8:10
8:10
8:10
8:11
8:11

9:05
9:05
9:05
9:05
9:05
9:05
9:05
9:05

7:46
7:47
7:47
7:48
7:48
7:48
7:49
7:49

ביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא"
הננו להודיע כי בין קבלת שבת למעריב ישא דברים
הגאון רבי יהודה אהרן שוורץ שליט"א
רב שכונות הצפון-רובע  Aומו"צ בד"צ אלעד

ביהכ"נ שכונת "דגל התורה
הננו להודיע כי בין קבלת שבת למעריב ישא דברים
הגאון רבי טוביה בלוי שליט"א
רב שכונת דגל התורה ומו"צ בד"צ אלעד

קהילת "נחלת משה"
הננו להודיע כי השיחה החודשית ע"י
הגאון רבי זאב כהאן שליט"א
ר"מ ישיבת מאור התלמוד
תתקיים אי"ה ביום ה' בשעה 22:15
השיחה בביכנ"ס אחיעזר22:45 :

מפעל "תומכי תורה" ב"ב
הננו להודיע כי מתקיימת שוב מכירה מוזלת של
כל סוגי הדגים האיכותיים בכשרות בד"צ ע"ח.
יש להירשם חינם למערכת ההזמנות בטלפון
 0548487017או במערכת הרב קווית .033732244

ההזמנות למכירה הקרובה  -עד יום שישי ו' תמוז
לתשומת לב! המכירה הבאה בחודש אלול

הקהילה התורנית
אלעד

בית דין צדק
אלעד

ברכת מזל טוב שלוחה למע"כ
הגאון רבי טוביה בלוי שליט"א
רב שכונת דגל התורה ומורה הוראה ע"י הבד"צ דעירנו

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הנכד נ"י
יהא רעווא מן שמיא שיזכו הוריו וזקניו לרוות רוב נחת
מכל יו"ח מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא

הקבוע המתקיים
הננו שמחים להודיע כי ה'וועד' הקבו
כל שבועיים בענין עבודת התפילה לפי
הספר נתיבות עולם מהמהר"ל
מפי הגה"צ רביסענדר ארלנגר שליט"א
הוועד יתקיים במוצ"ש פר' קרח בבית שני שע"י
ביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא" בשעה 10:15



בית הכנסת "אוהל תמר"
הננו להודיע כי במוצ"ש הקרוב תתקיים שיחת חיזוק
מפי מנהל רוחני דישיבת פוניבז' הגאון
רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א
בבית מדרשינו רחוב המאירי בשעה 10:00

