
 

 

שעד   ותהקרוב  יותבפרש  דהיינו,  המשכן.  הקמת  על  נקרא 
ובפרשיותינו היאך  ציוותה התורה    כשיוע לעשות את המשכן, 

  איך הקים משה את המשכן.  בפועלהתורה מספרת 
כן?  שהשאלה, מה עניין האריכות הגדולה בהקמת המ  ונשאלת

ו לעשותו  איך  לפרט את  ת  ועשלמילא,  אך  מובן,  הכלים 
המשכן, ושם את ארון העדות בפרוטרוט היאך משה הקים את  

  ושאר הכלים וכו'. 
(ר'   התשובה  ה"חרדים"  בעל  שמשורר  מה  ע"פ  הוא  לזה 

מר של  דורו  בן  אזקירי,  תעשה  בהשו"ע.    ןאלעזר  לא  מצוות 
ז'),   ְלִזיווֹ " מצוה  ֶאְבֶנה  ן  ּכַ ִמׁשְ י  ִלּבִ תֹוְך  כל "ּבְ שבתוך  דהיינו   ,

שהוא    הוריהודי ויהודי נמצא בתוכו המשכן. אם ע"י שלומד ת
המנורה   כנגד ארון העדות, אם כשמקיים מצוות שהוא כנגד 
הטהורה, וכן על זה הדרך. וע"י שמקים בית יהודי המוגן כנגד  

הזמן והרוחות הזרות הנושבות מבחוץ, נחשב כמקים את   פגעי
  " וכו'.מכסה עורות התחשיםעמודיו ואדניו" ואת "וברחיו "

רשה להם להתווכח על הקראים ששכנעו את המלך שיו  מסופר 
היהודים האמיתיים, והרשה המלך. שלחו    םעם היהודים מי ה

הדור  שבאותו  הפקחים  התורה  גדולי  אחד  את  היהודים 
ימים שהבא אל המלך משאיר  הלהתווכח עימם. בנוהג באותם  

הוויכוחמנעליו   יום  הגיע  כאשר  המלכות.  כס  לאולם   חוץ 
את נעליהם, אלא    והיהודיחלצו הקראים    בהיכנסם אל המלך

שחיו  היהודיש בית  תחת  נעליו  את  באולם  שם  השאירו  ולא   ,
כמקובל הקראים,  ההמתנה  אמרו  המלך  אל  נכנסו  כאשר   .

נעליו  " את  הכניס  אשר  הזה  החצוף  היהודי  את  המלך  ראה 
, יהודי. ענה לו הלהתנהגותו  , וביקש הסברהמלך  עםז.  "עימו

"של נעליך מעל    והוושכאשר נגלה הקב"ה אל משה בסנה, צי
ואין מוזכר ש ורגלך",  מפני  והסיבה הוא,    .את נעליו  נעלחזר 

נעליו את  שגנבו  קראים  שם  אני  וע"כ    ,שהיו  חושש  גם 
תחת בית שחיי.   םשמתי  ולכןמהקראים שמה יגנבו את נעליי,  

ענו הקראים, שקר הוא, לא היה כלל קראים בזמן משה רבינו.  
המלך,   להם  שלכםענה  יהודים יה  הפה  אתם  שאין  כשלכם, 

  קדומים כיהודים עצמם. ן אתםיאאמיתיים, שהרי 
לצערנו  במה אמורים?  אשר    ,דברים  הרפורמים  את  ישנם 

רוצים לקעקע את היהדות האמיתית, זאת אשר נקבעת ע"פ  
  ..היאך יקבע מיהו יהודי.המשפט  -ביתההלכה. ולהחליט ע"י  

ך  אי  ,אמיתייםלהתחזק ולהיות יהודים  מוטל    אמת, שעלינו  בו
שהתורה מצווה, ע"י שבלבבי משכן אבנה... לא ניתן לרוחות  

  . העדותהיהודי הוא משכן  משכן  הזרות להיכנס לתוך ליבנו, 
שנזכה לביאת גואל צדק, ולברכת: השיבה שופטינו רצון    ויהי

  , אמן. אתה לבדך כבראשונה וכו', ומלוך עלינו מהרה  
  
 שבת שלום ומבורך!   
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  עפולה   19/29קרן היסוד 

  'להתחבר'שע"י עמותת  מכירת חסד
  וביצים  ,תבלינים  בס"ד השגנו

  , בסבסוד משמעותי במחיר הקרן
  למשפחות מעוטי יכולת, ולבני תורה. 

  לפרטים והרשמה: 
  האברך החשוב  

  שליט"א  דוד אלמשעליהרב 
  050 - 4105371פלא': 

 

 עילוי רוחנירוצה 
  יקירך? ל

 למענו! קוםהמזה 

ישועה בכל רוצה 
  ? העניינים

 !לךש  קוםהמפה 

 הצלחת משפ' כהן כפר גדעון. וזש"ק לשמחה בת אסתר 
  

  שמעון בן זוהרה 
 לרפו"ש

  נועה חיה בת  
  חוה אדוה 

 לרפו"ש
 

 רבינו חיים בן יחיא
  נואניסי  וימאן

 זיע"א 

  דניאל בן ברוך  
 ז"ל

יעקב ישראל  
  אורי בן ויולטה  בן תמר ז"ל

 לזיווג הגון

 

שנים. הייתי עולה חדשה מבוכרה, לא ידעתי מילה בעברית. לצערי הרב נאלצתי להתגרש מבעלי. כמובן שהחלו סידורי גירושין    27שלי קרה לפני    הסיפור
ן והוא החתים אותי על מסמך שבו אני מוותרת על המזונות, וגם על חלקי בדירה שלי. מכיו  ,ומזונות. מסתבר שהעורך דין של בעלי לשעבר היה נוכל

כאשר הגענו לבית המשפט,   שוויתרתי על המזונות ועל הדירה שלי... . זאת אומרת,  חתמתי על המסמך עולה חדשה ולא הבנתי את מה שכתוב,    הייתיש
יוכל לעזור לך העורכת דין מטעם הפרקליטות התפלאה איך חתמתי על מסמך כזה. כשהסברתי לה מה קרה היא אמרה:   .  תפללי לאלוקים, רק הוא 

  ה' יתברך, אני כמו יתומה, תדאג לי, חוס ורחם עלי.  :לבורא עולםלא ידעתי עברית) ואמרתי ש משוםזה מה שעשיתי, התפללתי בשפה שלי ( ובאמת
ל  וככה השתפכתי בתפילה. מגיע יום המשפט, אני והעו"ד שלי נמצאים. וכמובן גם בעלי לשעבר יחד עם השופט והקלדנית. רק אחד חסר... העו"ד ש

שעבר. אחרי צפייה מורטת עצבים הוא מגיע כולו רטוב ופזור שער... אמר לו השופט: נו לפחות אם אחרת, תגיש את המסמך תביעה. "אדוני  בעלי ל
  שבית כמובן  כל המסמכים שלי התרטבו ועפו ברוח, ואין לי עוד מסמכים חוץ מהם... הוא אומר,   השופט"
  זכיתי גם שהילדים שלי יהיו איתי. לאחר  לקי בדירה.מזונות, ואקבל ח פסק לטובתי, שאני אקבל המשפט

  ... "כי , כאילו  לא  הייתה  סערה  בכללוראינו שהשמש זורחת  ,לבית משפט חוץמ גמר המשפט יצאנו שנ
     .תפלתי" שמע ה'

  יהודה -ר.ג. אור                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                      .  

  איך מנקים את הבית לפסח? 
  ודרךהנהגה טובה  ניתן ללמוד פסוק מיוחד בפרשת השבוע שממנו ישנו

  נכונה בעבודת ה'. 
(ליקוטי עצות עצבות  וכתב מוהר"ן מברסלב    .היצר הרע מבלבל ומביא עצבות על עובד ה'  , עו יד 

כ) רק מחזק את כח היצר    ,אות  מספיקההשעצבות  ואומר לו מצווה שעשית לא  או  רע  לא  , 
 ',ואף שאין סוף דרגות בעבודת ה  .וכיוצא בזה  ,לא עשית לשם שמייםשאו    ,נת מספיקוכיו

בעבודת   נפשי  סיפוק  להרגיש  אדם  צריך  מקום  זוכה    ה',מכל  שהוא  כך  גדולה על  ושמחה 
כל איש ואישה  "פסוק  כתוב בוהנה    יתברך שמח בעבודה שלו.  'ולהרגיש שה   תיו,לקיים מצוו

אים  ייתכן לומר שאנו מבויש לשאול, ה ,(שמות פרק לה פסוק כט) "הביאו בני ישראל נדבה לה' 'וגו
הכל   ך כאשרהיתכן לתרום לה' יתבר,  (שמות פרק כה פסוק כ)נדבה להשם? "ויקחו לי תרומה"  

הה  ,הבריאות  ,הפרנסה  ,החיים  -  ממנו זה  רי  כיצד  משמיים!  והכל  שמיים  בידי    נחשב כל 
נדבה "  הקדוש על הפסוק  אור החייםהיתברך? על כך פירש    'לה  ו נדבהא  שנותנים תרומה

   "ש.ייע ,יקרא נדבההדבר הראוי ל - "להשם
והתורם    ,יתברך בשמחה ובאהבה  'אים תרומה להיכאשר מבהוא, ש  שכוונת הדברים  ,ונראה

  בשמיים מקבלים את זה באהבה   ממילא  ,יתברך  'ש שמכובד וראוי להביא תרומה להימרג
שניתן להוסיף ולתרום בעין טובה ובלב שלם עוד, אבל עצם הדבר שהתורם נראה    ודאי.  וברצון

שאסור לנו להיות בעצבות או    , ומכאן .  'נדבה לה  ממילא נקרא הואיתברך    'לו שזה לכבוד ה
ל אף  ע  ,ויעקב  ,יצחק  ,אברהם  :שהרי אפילו האבות הקדושים  ,ה' בעבודת    דרכנו ש על  ו א י בי 

  ' גמ בכמבואר  (  לתבוע ולבקש מהם עוד ועוד  היה  ועדיין ניתן  ',שלימו עצמם בעבודת ההשלא  

יז. זכו להיות מרכבה לשכינה  ,)בערכין   'כך אנחנו עובדי ה  יתברך שמח בהם,  'וה  ,עם כל זה 
ה לכבוד  ומשתדלים  נ  ,יתברך  'מתאמצים  לה  חשבוהוא  מחובתנו    ',נדבה  שעדיין  אף  על 

  .וד ועוד בדרגות עבודת ה' יתברךלהתאמץ ע
העולם מתקיים בלי שאין    ,שרבי הקדוש היה אומר(פסחים סה.)  גמרא  הדברי    נווביידי זה    ועל

שהיא    עיבוד עור של בהמה,-(  ,ובלי פועלים שעוסקים בברוסקי   ,פועלים שמוכרים בשמים
. והביאור  אוי לו למי שאומנתו בורסקי  ,אשרי מי שאומנתו בבשמים  .)נעיםשריחה אינו  עבודה  

 ,נמצא שהוא עושה מעשה גדולהעוסק בבורסקי,    הרי עולם לא מתקיים בלעדיבזה הוא ש
שבאמת אשרי מי שעובד בכל עבודה    :כוונת הדברים  ,אלא  ?"אוי"ליו  עאם כן מדוע לומר  

לחנךויחוומר  ,שהיא וכן  ולהתחנך,  להתחזק  כיהודי  עליו  המוטל  את  ועושה  ביתו   ,  בני  את 
"יש   כי:  ,אוי לוזה בגדר    נכון שבעיני הציבור  .תורה ולומדיהה' ואהבת  ליראת שמיים ואהבת  

ואשריו ואשרי    ,לתפארת  ה' אבל בעיני עצמו הוא יכול להיות עובד    ,בעבודה"  שאינו נעיםריח  
  .ומצוותומחונכים לתורה  ויראת שמיים, ומשפחתו שכולם מתנהגים בענווה ,חלקו
סנדלר, ורבי    -נפח, רבי יוחנן    -חוטב עצים), רבי יצחק  - שהלל הזקן היה מבקע עצים (   וידוע

  היו רועי צאן. ואף דוד המלך אבותינו הקדושים  כן, ו(עיין רמב"ם פ"ג מהלכות ת"ת)פחמי  -יהושע 
בפסוק "נדבה להשם", כלומר, תעשה קודם נדבה לעצמך ותדאג למצוות שאתה   מרומז  וזה 

שמצווה    ,יתברך  ' ורק לאחר מכן תתרום נדבה לה  ,היו בשלימות ובאהבה ושמחהיחייב בהם ש
וגם אם   .ה באהבהנ ותעש   , ון שזה מצווה ו כל מה שקשור אלייך תכ  .הבאה לידך אל תחמיצנה

או להיות אחראי על בורות    ,או לנקות את רשות הרבים  ,עורות של בהמה  דזה בבחינת לעב
  , ולכוון שזה מצווה   , בשמחה   ם לעשות אפשר  הפעולות שאר וכן כל  , או להשקות השדה ,המים
לפני הגאולה גם מעשה שדור  שב   ,אר"י ז"להע בשם רבנו  וויד  .יתברך לטובה  ה'רצון    והוא

, שדורנו הוא כמו אדם  ושווה מיליונים  ,עושה רעש גדול בשמיים  ' יתברךוד הלכב  נעשהקטן ש
  .  שמדליק נר בחושך גדול, שהאור שהוא מפיץ גדול מאוד, אשר מאיר למרחקים 

ניקיון הבית  .להכנות חג הפסחיש ללמוד    ומכאן בשווקים וכן הקניות הגדולות    ,כל עבודות 
  תו לעשוו, ה'"נדבה ל"  :בבחינת ,בשמחה ו ויש לכוון ולעשות .הכל מצווה גדולה ,לצרכי הבית

ולכ ובזריזות,  ויה"ר שנזכה לעבוד  מצווהונמצא שאדם עושה  ון לשם שמיים  ובאהבה  ת  א. 
  תית לשם שמים, אמן! יהבורא יתברך מתוך כוונה אמ

  שבת שלום.
 

  ממרוקוסוליקה הצדקת הגדולה 
מלך  מעשה   אשר  סוליקה,  ושמה  ממרוקו,  צנועה  בנערה 

  . היה לשאתה לאישהוחפץ  ומרוקו נתן בה עיני
ולא הייתה מוכנה   ,נודע לה הדבר, סירבה בכל תוקף  כאשר

ש כך  על  לשמוע  וכלל  ככלל  עם היא  ח"ו  תתחתן  יהודייה 
  מישהו אשר אינו יהודי.

וציווה    שמע להשחית,  עד  בו  בערה  וחמתו  המלך  זאת 
בשרה   ייקרע  וכך  דוהר  לסוס  בחבל  שתיגרר  ע"י  לענישה 

  לגזרים גזרים... 
הדין  ביום  גזר  תכריכים   ,קיום  עם  סוליקה  הצדקת  הגיעה 

  שנעצה מחטים לתוך בשרה... אשר היו מחוברים לגופה ע"י  
ולא   מגופה,  מעט  אפי'  יתגלה  לא  צניעותה,    םיפגתוכך 

  חלילה. 
שיצאה נשמתה בייסורים גדולים, באו אנשי החברא    לאחר

שה וטמנו אותה במקום הצדיקים הגדולים, ככה יעשה  יקד
  הקב"ה אשר מסרה נפשה על צניעותה.  לבת של

 זכותה תהא מגן וצינה בעדנו  
 

  מחר חודש -מוהספרדים מוסיפים פסוק ראשון ואחרון 
 , ר"ח ביום ראשון חלקים 5דקות ו  3, 7המולד בשעה   .ןשבת מברכי

 בווצאפ) (אפשר גם  058 -  5878757לפרטים פנו לטלפון מס' 

 לימוד בחברותות 



 

 

 

למה נסמכה איסור שבת ("וביום 
  השביעי יהיה לכם קודש"),  

  לבין הקמת המשכן? 
  

  כל יסוד שבת רמוז בסמיכות הנ"ל  רמז:
  .פרס בין הפותרים נכונה יוגרל

  
צריך לדעת אם  ):כי תשאפתרון שבוע שעבר (פ' 

נתינה היא בלב שלם ולכן הולך לכלי השרת  
המקודשים וכדו', או שלא בלב שלם, ועם מחשבת 

גאווה או עצלות. ולכן הולך נתינה זו לעגלות  
      הנושאות את קרשי המשכן וכו'.

  : mp3בנגן    שם הזוכה בשבוע שעבר 
  מאיר ישראל, עפולה.
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  . לציין עבור השו"ת -עפולה  19/29קרן היסוד 

 

 "ראו קרא ד’ בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה"
 דבר זה היה בו משום הוכחה ברורה לבני ישראל, כי כבר נתכפר להם חטא העגל. שהרי חור נהרג בעת מעשה העגל על אשר סירב 

לעשות את העגל, ואם נתמנה עכשיו נכדו, בצלאל, לעשות את המשכן, הרי זו ההוכחה הברורה ביותר שכבר נתכפר החטא, שאם לא כן לא היה 
  .(ליקוטי תורה) אביו חור, לא פחות ולא יותר.-ור. לפיכך מייחסת התורה את בצלאל עד אביהקטיגור יכול ליהפך לסניג

 "וכל אשר נמצא אתו עצי שטים"
לכל מלאכת העבדה הביאו", מדוע זכו ה"עצי השיטים" להימנות בפני עצמם, שבמקום לכלול כל התרומות כאחד ולומר "כל מרים  וכו'"וכל אשר 

שיטים", חילקן הכתוב בנפרד נראה לפרש על פי מאמר חז"ל במדרש, שהעצי שיטים ניטעו במדבר על ידי בני יעקב  תרומת כסף ונחושת ועצי
 אבינו עליו השלום, בדרכם לארץ גושן, כשהתנבא להם שעוד יצטרכו בניהם לבנות משכן מעצי שיטים, ובני ישראל הוציאו אותם ממצרים. אם כן,

יטים ממצרים לדרך המדברית, גדולה בהרבה מטלטול כסף וזהב ונחושת. את הטרחה הזאת של נושאי העצים העמל והיגיעה הרבה בנשיאת עצי ש
 -מדגישה התורה בנפרד, כדי להפליג בתרומתם ובשכרם הרב: 'וכל אשר נמצא אתו עצי שיטים' ממה שטרח לשאת ולטלטל עמו במסע המדבר

 (בן איש חי) כאילו הביאו את כל מלאכת העבודה של המשכן.שכר טרחה זו חשובה להם  -'לכל מלאכת העבודה הביאו'
 "כל מרים תרומת כסף ונחושת..."

"כל מרים תרומת כסף ונחושת הביאו את תרומת ה' וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבודה הביאו" הפסוק מכליל את תרומת 
שאין לעשיר להתגאות במה שהוא נתן מתנת כסף והעני נתן רק כמה  ה"כסף" של בעלי האמצעים, יחד עם ה"נחושת" של העניים. לומר לך

פרוטות של נחושת. שהרי תרומתו של העני, בהתחשב עם יכולתו והאמצעים שלו, חשובה באותה מידה כמו תרומתו של העשיר, שנותן עשרת 
הוכחה על טהרת כוונתו, כי אכן הוא תורם בכוונה זכה וברה, רק ואדרבה, רק אם יתרום מי שיש לו יכולת מתוך גישה ומחשבה זאת, תהיה  מונים.

תורמי המשכן היו מרימים בשכלם ובדעתם את תרומת הכסף של העשירים  לכבוד ה' ומצוותו. וכה יתפרש הפסוק: 'כל מרים תרומת כסף ונחושת',
הוכח ונתגלה כי 'הביאו את תרומת ה'', ורק לשם שמים  כמו תרומת הנחושת של העניים, והחשיבו את שניהם באותה דרגת מעלה וחשיבות. ובזה
ולקבץ את התרומה והצדקה, ועליהם אומר הכתוב  תובהתכוונו. נתבונן עוד ונשכיל להבין גם את מעלתם המופלגת של המשתדלים  ופועלים לג

מו שנאמר "עץ חיים היא", ו'שיטים' יש בו "עצי שטים" רומז למאספי המצוות, שהרי ה'עץ' נמשל למצוות כ-שטים'–'וכל אשר נמצא אתו עצי 
"שטו העם ולקטו" (במדבר יא, ח). גביית התרומה הזו היא תרומה בפני -משמעות של ליקוט וחיפוש, כלשון הכתוב אצל המן שירד לישראל במדבר

ת עצם עבודתם ופעולתם למשכן. 'לכל מלאכת העבודה הביאו', גובי הצדקה  תרמו והביאו א –שתדלנות  ומאמץ  -עצמה, תרומה של "עבודה"
ויותר מזה אפשר להבין מתוך הפסוק: 'לכל מלאכת העבודה הביאו', פעולה נשגבה זו של התרמת עם ישראל, עומדת להם כאילו תרמו את כל 

 .ר כנגד כולםמלאכת העבודה של המשכן, שהרי רק הם המציאו והשיגו את הצרכים הנדרשים לעבודה גדולה זו, ובדין הוא שיהיו נוטלים שכ
 
 

פרשת ויקהל פקודי מסיימים כל הקהל בקריאה וברכה לעולה האחרון בקול   את
ונתחזקמורם:   חזק  בין חזק  להפסיק  שלא  כן  יאמר  לא  שהעולה  דעות  ויש   ,

והמכריזין  החיזוק,  לבקשת  אחרת  יש בחינה  סוף ספר  ובכל  לברכה,  הקריאה 
הנקרא בחז"ל ספ ואחריו בא ספר המברכין מתברכין, ספר בראשית  ר הישר, 

שמות הוא ספר הגאולה והשראת השכינה, שאחר הירידה למצרים וההסתרה 
התגלות  של  מחודש  תהליך  צריך  בעולם,  ואמותינו  אבותינו  בית  מהתגלות 

השכינה   השראת  עם  מצלי  כבראשונהשתבוא  עם   חוזה  רק  מושלם  להיות 
ראש חודש ניסן הוא הקמת המשכן רק עם ידי הנצח הוא משה רבינו, ואימתי, ב 

ההתחדשות שבאה עם קריאת פרשת החודש, שעוד במצרים קיבלו משה ואהרן 
  מאמר ה' זה,  

ספר   מגלה של  ויחי  שבסוף  חומשים  [יש  שמות  לספר  בהקדמתו  הרמב"ן 
  בראשית נספח הקדמה זו שם] וכתב:  

היצירה הכתוב  השלים ספר  שהוא  בראשית  העולם  ספר  בחידוש 
שהם כענין יצירה לזרעם, מפני שכל   ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות

ואחרי  להם.  לבא  עתיד  כל  ולהודיע  לרמוז  דברים  ציורי  מקריהם 
הרמזים ש מן  הבא  המעשה  בענין  אחר  ספר  התחיל  היצירה,  השלים 

 .ההם 
 

שמות ספר  ונתייחד בפירוש  ואלה  הנגזר  הראשון  הגלות  בענין 
ולכן חזר והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם, אף על   ובגאולה ממנו 

כי פי שכבר נכתב   ירידתם שם הוא ראשית הגלות,  זה, בעבור כי 
  .מאז הוחל

 

 

יום שובם אל מקומם   ואל מעלת אבותם והנה הגלות איננו נשלם עד 
פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו    ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על 

גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו 
, אז שבו אל מעלות אבותםהמשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם,  

אהליהם,   עלי  אלוה  המרכבהשהיה סוד  גאולים. והם הם  נחשבו  ואז   ,
ה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו הז  נשלם הספרולכן  

  .תמיד 

, תמידהרמב"ן שרק עם סיום ספר שמות נשלם ענין כבוד ה' מלא אותו  מדגיש
על זה זוכה עם ישראל לומר חזק חזק ונתחזק, החיזוק האמיתי בא רק בהשלמת 
השראת השכינה, ועי"ל חזק חזק ונתחזק על המשכון שנקרא על שם זה המשכן, 

משכן פעמיים כדברי בעה"ט, והרויחו עם ישראל שלא עליהם שפך חמתו, שנת
  אבל יש להבין בעמקות יותר מכך: 

אחד מישראל נותן הקב"ה להתאים את חייו לתוך בנין בית המקדש לקיים   לכל
הפטרת תצוה שלרוב קורין רק הפטרת זכור [ומה שדרשו שילשים לכו"ע זאת או 
ללא  כתיבה  ולא  מדובר  הפטרה  שעל  נ"ל  נביאים  על  ע"א  ז'  במגילה  בספר 

א, ואתה יחזקאל מג,    מביא את פי' המלבי"ם  כאהלים נטע קריאה], ואחי בספרו  
את הבית וגו', לא נאמר אל בני ישראל אלא הגד בני ישראל    אתבן אדם הגד  

להם שהם עצמם הבית עצמו של ושכנתי בתוכם, ועל זה אומרים חזק חזק 
  אמן, ונתחזק

 

  אילנות שלא הוציאו לבלוב, האם מותר לברך עליהם ברכת האילנות? שאלה: 
  כח).-' כומתשובה: מברכים רק על אילנות שיש עליהם פריחה. (חזו"ע פסח ע

שר"ה הוא תחילת שנה, למה התורה כותבת על ר"ח ניסן שהוא ראשון  ידוע  שאלה:  
  לחודשי השנה? 

מניין השנים למלכי אומות העולם, ולשמיטה, ועוד. תשובה: תשרי הוא אמנם ר"ה לעניין  
בריש    הזל  אולם ר"ח ניסן הוא ר"ה לעניין מניין השנים למלכי ישראל ולרגלים וכמבואר כ

  מסכת ר"ה.
שלום כבוד הרב, מה הטעם שכל שבת בחודש ניסן לא אומרים צדקתך, הרי  שאלה:  

  יש צידוק הדין בחודש הזה? 
לא היו אומרים תחנון אין אומרים צדקתך בשבת. וכ"כ השו"ע   הכלל הוא, שכל אילו חל בחול

' תא ס"ו) פסק מרן שאומרים צידוק הדין בימים  יבאו"ח (ס' תרט ס"ב). ואע"פ שביו"ד (ס
שאין אומרים תחנון, שאני צדקתך שנאמרת הציבור ובכל העולם, וכמו שכתב במטה יהודה  

  ' ט). משם (חזו"ע פסח ע
(בחיבור אל הסיר נדלק הכירה, ומבשל), האם אפשר    הקציאינדושאלה: יש לי כיירים  

  להכשירו (יש לציין שהגוף עשוי מזכוכית חסימה לאש), ואם כן, איך? 
תשובה: אם עשוי רק מזכוכית, ואפי' רק הרוב זכוכית, אין צריך הכשר כלל לספרדים ודי 

  . דבר בינו לסירי הפסחבניקיון. ואם עשוי מחרס אין לו הכשר, וניתן להשתמש בו ע"י הפסק  
  שאלה: מחבת טפלון, אפשר להכשיר אותו? ואיך? 

תשובה: מחבת טפלון נועד שישתמשו בו במעט מאוד שמן, או בכלל לא. ולכן אם טיגן בו  
  ., שהרי ייהרס בליבוןהפת דינו כבולע ביבש ע"י האש, וצריך ליבון. ולפיכך אין לו הכשר

  ח, מותר לי להשתמש בהם גם בפסח? שאלה: יש לי בשר ועוף קפוא מלפני הפס
תשובה: בשר ועוף לא מעובדים כשרים גם לפסח. אלא א"כ ידוע לו שנתערב עם זה מוצרי  

  , או אוחסן בצורה לקויה בקרבת חמץ.חמץ
  פסח השנה (תשפ"א) חל במוצ"ש, עד מתי מותר לאכול חמץ בשבת? שאלה: 

  10:10יש היום. דהיינו, עד לשעה  תשובה: כמו בשנה רגילה, עד סוף שעה רביעית שהוא של
  להגר"א (ע"פ לוח עיתים לבינה).  10:40-למג"א. ו

רותחים   שאלה: מים  לו  להוסיף  מותר  הפלטה,  על  התייבש  שהחמין  ראיתי  בשבת 
  מהמיחם של שבת? 

ח"א ע לדעת מו"ר בחזו"ע (שבת  והלאהמתשובה:  ועוד מקומות' צח  יש ,  ) אסור. אולם 
  מתירין.

כבוד הרב, אמא שלי גרה לבד והיא חוששת לעשות עימנו את הסדר  שלום  שאלה:  
  (בגלל הקורונה) יש אפשרות לעשות איתה דרך אפליקציית זום? 

ע"י    ח"ו, הדבר כרוך בחילול יו"ט, ואין לעשות כן. וישדלוה לעשות עמהם את הסדרתשובה:  
  .נקיטת זהירות מרבית

שחת תינוקות, שמותר. מה הדין בעניין מ שאלה: בנוגע למה שהרב ענה שבוע שעבר
  בקרם ידים, האם מותר לשים בשבת? 

תשובה: קרם ידיים שניתן ע"מ  לעדן הידיים או להעביר יובש, כיון שהוא דרך בריאים, שרי  
אלא   מרפאים,  אינם  אלו  משחות  כי  רגילה,  למשחה  יקרה  משחה  בין  חילוק  ואין  ליתנו. 

שנ כאן,  אין  ממרח  איסור  ומצד  העור.  שרי. מרככים  ולהכי  המג"א,  וכמש"כ  בבשר  בלע 
(ובאמת רבינו זצ"ל בספריו היקל רק לחולה ולמצטער. אך בעל פה התיר כן לכתחילה אף 

  לבריאים, מהטעם הנ"ל). 
 

 הודו  05:30נץ 

 פרטים יבואו אי"ה 

 פרטים יבואו אי"ה 

  9:15 - 13:15 -כולל יום: בוקר 
 16:00 - 19:00 - אחה"צ           

  ה  -ימים א, ג, ו: שיעור תורה
  בין השעות                       

                     21:00 - 19:30 

  השיעור מיועד לנוער ובוגרים 
  בכל התחומים!

  ? שילמד איתך שהו ימחפש מ 
  ? שיעור תורהמחפש 
 058-7371988לפרטים: 

 "חזק חזק ונתחזק"

   'יום ו: החיים הקדוש-שיעור באור
  בין השעות                       

                     10:30 - 09:00 


