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5:23 חזו"א:  

5:51 ר"ת: 

סוגיא מהפרשה    
ה  משֶׁ "ַוְיַצו  בפרשתנו  נאמר 

ִאיׁש  ֵלאמֹר  ֲחֶנה  מַּ בַּ קוֹל  ַויֲַּעִבירּו 

ְמָלאָכה  עוֹד  ַיֲעשּׂו  ַאל  ה  ְוִאשָּׁ

ָלאָכה  ְוַהמְּ ֵמָהִביא:  ָהָעם  ֵלא  כָּ ַויִּ ַהּקֶֹדׁש  ִלְתרּוַמת 

ְוהוֵֹתר":  אָֹתּה  ַלֲעשׂוֹת  ָלאָכה  ַהמְּ ְלָכל  ַדיָּם  ָהְיָתה 

במדרש איתא: אמר משה לפני הקב"ה: ריבונו של 

עולם, עשינו מלאכת המשכן, מה נעשה ביותר? 

אמר לו: לך ועשה לו מדרש למשכן. היינו דכתיב: 

של  מדרשו  בית  זה   - האהל"  את  יקח  "ומשה 

משה. בתנחומא ריש פקודי כתוב אותו מו"מ, רק 

שינוי לשון אמר לו: לך תעשה מדרש – לדברות. 

מדרשו  שהבית  שלולי  הנ"ל,  במדרשים  מבואר 

של משה היה בית מדרש למשכן או לדיברות לא 

ניתן היה לבנות אותו מכספי התרומה. והשאלה 

לה'"  "תרומה  היא  התרומה  הלא  מדוע?  היא 

ככתוב בפסוקים והיא לכאורה  לכל צווי ה'. וא"כ 

בית  וגם  למשה,   מדרש  בית  להקים  ה'  כשצווי 

הקשר  בלי  לה'.  תרומה  בכלל  משה  של  מדרשו 

שרק  משמע  ומדוע  והדיברות,  למשכן  והשיכות 

בגלל הקשר והשייכות למשכן ניתן להקים במותר 

משה  מדוע  ועוד.  מדרש.   בית  התרומה  כסף 

ביקש מהעם להפסיק לתרום, מה זה משנה אם 

יש הותר? שהכסף יהיה לצורך הקדש ולהקרבת 

הקרבנות. ומדוע למנוה מהעם לעשות מצווה?. 

בין   האמת שבתרומת המשכן מצאנו שינוי, 

צווי ה' למשה להתרים את בני ישראל, והתרמת 

ישראל  בני  תרומת  לבין  ישראל.  בני  את  משה 

נאמר  תרומה  בפרשת  למשה  ה'  בצווי  בפועל. 

ל  כָּ ֵמֵאת  רּוָמה  תְּ ִלי  ְוִיְקחּו  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֶאל  ר  בֵּ "דַּ

ְוזֹאת   ) רּוָמִתי:  תְּ ֶאת  ְקחּו  תִּ ִלּבוֹ  ֶבּנּו  ִידְּ ר  ֲאשֶׁ ִאיׁש 

ת"  ּוְנחשֶׁ ָוֶכֶסף  ָזָהב  ם  ֵמִאתָּ ְקחּו  תִּ ר  ֲאשֶׁ רּוָמה  ַהתְּ

– תרומה לשמי.  לי תרומה  דורשים  חז"ל    . וגו' 

התרומה היא תרומת ה' לא כתוב תרומת למשכן 

דג' תרומות שנו  א.]  כט.  [מגילה  דורשים  וחז"ל 

כאן וכו'.  

העם  את  מתרים  כשמשה  בפרשתנו.  וכן 

ֵני  בְּ ֲעַדת  ל  כָּ ֶאל  ה  "ַוּיֹאֶמר משֶׁ (פ' לה. ד)  נאמר: 

ְקחּו  וגו'  ה'  ִצוָּה  ר  ֲאשֶׁ ָבר  ַהדָּ ֶזה  ֵלאמֹר  ָרֵאל  ִישְׂ

ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבוֹ  ְנִדיב  ּכֹל  ַלה'  רּוָמה  תְּ ֶכם  ֵמִאתְּ

ת": וגו'. גם כאן משה  רּוַמת ה'  ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחשֶׁ תְּ

מפורשת  בקשה  בלא  ה',  תרומת  את  התרים 

לתרומת המשכן. 

ישראל הביאו הם כבר הביאו את  אך כשבני 

מועד  אוהל  למלאכת  ה'  וגם תרומת  ה',  תרומת 

שזו בעצם כבר נתינת התרומה לשם בדק הבית- 

ל ִאיׁש  לתרומת המשכן. כנאמר (שם. כא) ַויָּבֹאּו כָּ

ֵהִביאּו  אֹתוֹ  ָנְדָבה רּוחוֹ  ר  ְוכֹל ֲאשֶׁ ִלּבוֹ  אוֹ  ְנשָׂ ר  ֲאשֶׁ

ּוְלָכל ֲעבָֹדתוֹ  ִלְמֶלאֶכת אֶֹהל מוֵֹעד  רּוַמת ה'  ֶאת תְּ

ְפֵני  ִמלִּ ְקחּו  ַויִּ ג-ז]  לו.  [שם  וגו'  ַהּקֶֹדׁש:  ּוְלִבְגֵדי 

ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ֵהִביאּו  ר  ֲאשֶׁ רּוָמה  ַהתְּ ל  כָּ ֵאת  ה  משֶׁ

ֲעבַֹדת  ִלְמֶלאֶכת 

ַויָּבֹאּו  וגו'    אָֹתּה  ַלֲעׂשת  ַהּקֶֹדׁש 

ה  ַוּיֹאְמרּו ֶאל משֶׁ וגו'  ַהֲחָכִמים  ל  כָּ

י  ִמדֵּ ְלָהִביא  ָהָעם  ים  ַמְרבִּ אמֹר  לֵּ

ר ִצוָּה ה' ַלֲעׂשת אָֹתּה:  ַוְיַצו  ָלאָכה ֲאשֶׁ ָהֲעבָֹדה ַלמְּ

ַאל  ה  ְוִאשָּׁ ִאיׁש  ֵלאמֹר  ֲחֶנה  מַּ בַּ קוֹל  ַויֲַּעִבירּו  ה  משֶׁ

ָהָעם  ֵלא  כָּ ַויִּ ַהּקֶֹדׁש  ִלְתרּוַמת  ְמָלאָכה  עוֹד  ַיֲעשּׂו 

ָלאָכה  ַהמְּ ְלָכל  ַדיָּם  ָהְיָתה  ָלאָכה  ְוַהמְּ ֵמָהִביא: 

הפסוקים  משמעות  ע"כ.   ְוהוֵֹתר:  אָֹתּה  ַלֲעשׂוֹת 

תרומה  היתה  משה  והתרמת  ה'  שצווי  לכאורה 

לה'. ובני ישראל הביאו גם תרומת ה' ,וגם תרומה 

התרומה  את  נתנו  הם    - קרי  הקודש,  למלאכה 

היה  למלאכה  והתרומה  המשכן.  מלאכת  לצורך 

לתרום  שיפסיקו  ביקש  ומשה  והותר.  די  בה 

למלאכה. אך תרומת ה' ניתן תמיד לתרום, והכסף 

ג'  דהרי  הקודש  ולצרכי  ציבור  לקורבנות  ילך 

תרומות שנינו כאן כמובא לעיל. ובכך מיושב מה 

שהקשנו לעיל שמשה לא ביקש מהעם להפסיק 

לתרום  להפסיק  רק  אלא  לה',  תרומה  לתרום 

תרומה למלאכת הקודש. 

נתנו  ישראל  שבני  זה  דיקדוק  מכוח  ואולי 

נזדקקו במדרשים הנ"ל גם  את התרומה למשכן 

כיוון  המשכן.  לצורך  הוא  מדרש  שהבית  לטעם 

שמהתרומה לה' ודאי שאפשר להקים בית מדרש 

כהוראת ה'. אך בתרומה למלאכת הקודש, צריך 

שהבית מדרש יהיה לצורך המשכן והדברות. 

ממלאכת  שהמותר  נקט  הרמב"ן   ובאמת 

המשכן הוא שייך רק למלאכת המשכן עצמה ואף 

בית מדרש לצורך המשכן לא ניתן לעשות בו. ולכן  

כתב בפר' לו, ג: "ולא היה היתרון [=המותר] דבר 

חשוב שיספר מה עשו בו. אולי היה מונח באהל 

כלי  בה  לעשות  או  המשכן  בדק  את  בה  לחזק 

והאמת  במותרות".   במקדש  יעשו  כאשר  שרת 

בו  רבו  כי  זה  בנושא  להרחיב  היריעה  שקצרה 

האם  ואחרונים,  בראשונים  והתשובות  השיטות 

מותר לשנות מתרומה לתרומה ומצדקה לצדקה. 

ובסיסה של הסוגיה במשנה בשקלים  פר"ב מ"ה  

: מותר עניים – לעניים ומותר שבוים - לשבויים. 

וממשנה זו אסיק הרשב"א בתשובותיו ח"ד תש' 

נה.  למקרה בו השבוי מת קודם שנפדה ואספו 

עבורו כסף לפדיון. -  "שדבר ברור הוא דליורשים 

שבוי  "מותר  דקתני:  דשקלים,  ממתניתין  הם, 

לאותו שבוי. מותר המת ליורשיו"... ותמה אני אם 

יש חולק בדבר הזה. דהא טעמא דמילתא משום 

שדברים  אלא  גבאין...  לו  זכו  גוביינא  דמשעת 

פשוטים הם בעיני שיינתנו ליורשים. ע"כ.   וא"כ 

הניתן  שהכסף  הרשב"א  לדעת  פשוט  לכאורה 

אחר.   לדבר  לשנתו  אסור  יהיה  המשכן  לצורך 

לו  שפסקו  גוסס  וכי  ותמה  עליו  פליג  והרא"ש  

יזכה בהם?  וכי  ותכריכין ועמד  מין הצדקה קבר 

ועיין שו"ע חו"מ סימן רנ"ג ס"ז שפסק כהרא"ש. 

ויש להאריך. 

אדר  חודש  לקראת  צועדים  ואנו  א'  אדר  חודש  של  בעיצומו  אנו  מצויים 

לישראל  טוב  שמזלו  חודש  האם  והקדמונים  הפוסקים  דיון  נודע  כאשר  ב', 

אלו  שמחים  בימים  דוקא  והנה  א'.  אדר  בחודש  גם  הוא  בשמחה,  מרבים  ובו 

לעקור  בבית המחוקקים,  הציונים-דתיים  וחבריהם  מתכוונים מרשיעי הברית 

ורומח באמצעו  בלימוד התורה הקדושה, להטיל חנית  זדונית  ביד  לפגוע  הכל, 

של כרך הגמרא עתיק היומין ולנסות להדיח את בני הישיבות ואברכי הכוללים 

אלו  בימים  ית"ש.  התורה  ולנותן  הקדושה  לתורה  העמוק  והקשר  מהדביקות 

על  הכלא,  בבתי  בטהרה  תורה  עמלי  רבבות  לכלוא  הברית  מרשיעי  מתכננים 

ביותר שהיו  כך שהם עוסקים בתורה הקדושה, בדיוק כמו בתקופות האפלות 

כברוסיה  מתנהגים  ישראל  בארץ  יסופר.  כי  יאומן  לא  ההיסטוריה.  בחשכת 

הקומוניסטית!

ואנו יודעים בידיעה ברורה ונחרצת, ששום גורם זר לא יצלח בדרכו. שום לומד 

תורה לא יעזוב את הגמרא, ויהי מה. אנו נמסור את נפשותינו ונפשות בנינו על 

קדושת התורה הקדושה!

אדונינו הגר"א ז"ל כותב שבזמן עקבתא דמשיחא יתחברו ראשי עמלק וינהיגו 

את כלל ישראל. קליפת עמלק עצמה תצליח לשלוט על עם ישראל, אך אל דאגה, 

כולנו יודעים מה היה סופם של עמלק, אגג והמן בן המדתא. גם המן הרשע דיבר 

בגנות התורה ולומדיה, קיום המצוות וקדושת ישראל, כמובאבש"ס ובמדרשים, 

וכולנו יודעים מה עלה בסופו. 

ומאידך דווקא בימים כואבים אלו, גדלה ורבה שמחתנו, שבעצם שעה זו, בה 

התורה  קדושת  גבולות  התרבו  לתורתנו,  להפריע  רוצים  הברית  מרשיעי  באים 

בעירנו, עם הווסדה של ישיבה גדולה "היכל אליעזר", בראשות הגר"א ברוידא 

יקרים,  חמד  בחורי  תורה,  עמלי  עשרות  עמלים  כבר  בישיבה  כאשר  שליט"א, 

ועוסקים בעמל ויגיעת התוה"ק. כאשר ברכותינו שגורוה בזאת שיהיה המקום 

בית גדול לה' ולתורתו. אשרינו שזכינו!

ואנו נמשיך לצעוד במשעולי האמת, אותם התוו לנו רבותינו מצוקי ארץ מאז 

ומעולם. נמשיך לשקוד על דלתי התורה ולעסוק בה, הפוך בה והפוך בה דכולה 

בה. להנעים את חיינו בנעימות וחשקת התורה הקדושה, להתענג על  דבר ה', 

הבא לידי ביטוי בכל תג ואות בתוה"ק, לסלסל ולפלפל, להגות באמרי שפר בכל 

למול  ולגלוג  תהומי  בבוז  נביט  לב".  משמחי  ישרים  ה'  "פקודי  ומחנות,  פינות 

עמוק  שקועים  והמונם  שהם  בשעה  מוסר,  לנו  המטיפים  "מלומדים",  אותם 

ננוד להם  נביט בהם ברחמנות גדולה,  עמוק ברדידות, בסחי ובמיאוס הבהמי. 

בראשנו, ונתפלל עליהם ועל נשמת הילדים שלהם שלא יאבדו מתך עם ישראל 

ללמוד  ללמוד,  נמשיך  ואנו  באמת.  ה'  אל  וישובו  טיפשותם  את  ויעזבו  לנצח, 

וללמוד. עוד דף  גמרא בבא-קמא, עוד רשב"א מאיר לב, עוד סימן בשולחן-ערוך 

משובב נפש, עוד שטיקל תורה, עוד "וורט" ועוד הבנה חדשה ב"בתר מעיקרא", 

בהלכות ק"ש ב"הלכות שבת ויו"ט, ב"דופן עקומה" וב"דם ציפור". המה כרעו 

נפסל",  הוא  למפרע  זומם  ב"עד  נעסוק  ואנו  עצמם,  במדמנות  ישוטטו  ונפלו, 

ב"יאוש שלא מדעת" וב"חזקה העשויה להשתנות". איזה שמחה!!!

ולפעילות, אנו ממשיכים לשקוד על  ונשמח, כי מעבר לשתדלנות  נעלוז  אנחנו 

התורה האהובה, שירת בת השמים (כלשון החזו"א זללה"ה) וזר הרי לא יבין את 

ההנאה הצרופה, האמורה להיות חלקנו בקרוב, כשנדון בכל כובד הראש בסוגיית 

"בן כרך", בגדרי "קריאתה זו הלילה" ובמחלוקת הקדמונים אימתי נתחיל חיוב 

ונשוש  נשמח  אנו  וגזרותיהם,  בחוקיהם  ידושו  שהם  בשעה  השקל".  "מחצית 

"מבטלים  הכיצד  אפרים"  ה"בית  בנידון  טיפש",  מלך  או  חכם  ה"מלך  בשאלת 

תלמוד תורה למקרא מגילה", והלא מקרא מגילה עצמו תלמוד תורה הוא...

הם יביעו דעות, יכתבו חוקים ויסתובבו סביב עצמם, ואנו נעסוק בעסק החיים 

נמשיך  ואנחנו  עמלק,  חיילות  וכל  האגגי  כהמן  ויפולו,  יכרעו  המה  הניצחיים. 

שבת שלום        
לדבוק בעץ החיים, תורתינו הניצחית, העומדת לעד לעולם!      

דבר המערכתהרב מרדכי גרטנר

ההבדל בין התרמת 
משה - לתרומת בנ"י

לע"נ א"מ חנה גיטל הכ"מ בת רבי יוסף הכהן ע"ה 

קודש לשבת  ן  ו העל
באלעד

הדלקת נרות:

צאת השבת:
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חושן משפטמורנו המרא דאתרא שליט"א

ברכת מזל טוב

הרב�יאיר�אשכול�ומש'

הרב�יהודה�גולדשטיין#ומש'

הרב�יהודה�לב#ומש'

הרב�יוסף�מוצפי#ומש'

הרב�אילן�מגנר#ומש'

הרב�אליהו�מילר#ומש'

הרב�פנחס�פורמן#ומש'

הרב�משה�פרידמן#ומש'

הרב�בן�ציון�רוט#ומש'

להולדת הבת

הרב�מרדכי�יוסף�רובינשטיין�ומש'

להולדת הבן

הבונה על תוספת שבנה השכן, איך מחשבים את התשלום (6)
מסקנת הדברים להלכה

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום 

שבתון לה'                               (לה, ב)

השניות  התיבות  הק':  השל"ה  כתב 

לאחר תיבות "ישראל" הן "שבתכם", ע"ד 

אות היא ביני וביניכם"

ויום השביעי יהיה לכם קדש (ל"ה, ב')

לאכול  חכמים  חייבו  זה  ...ומחמת 

(שבת  ואמרו  בשבת,  סעודות  שלוש 

שלוש  אוכלי  עם  חלקי  יהא  קי"ח): 

גסה  אכילה  האוכל  כי  בשבת,  סעודות 

שאחריה,  סעודה  זמן  להרחיק  יצטרך 

שלוש  לאכול  מצווה  שהוא  כשיראה 

סעודות, לא יאכל בשום סעודה מהם כי 

בשיעור שיוכל לאכול בהגיע זמן סעודה 

שאחריה.

מצוה,  לשם  סעודותיו  כל  נמצא 

לעסוק  פנוי  לבו  וישאר  נפשו,  ולשובע 

יצרו  את  כובש  ונמצא  תורה,  בדברי 

בסלקו האוכל מלפניו בעודנו אוכלו.

                                                         (רבינו יונה)

שבת קודש

הרב�זאב�ויזנר�ומש'
השלום#זכר#יתקיים#אי"ה#בליל#ש"ק#

בביהכ"נ#"בני#הישיבות"#
בין#השעות#11:00#-8:00#

הרב�מרדכי�פורייס�ומש'
השלום#זכר#יתקיים#אי"ה#בליל#ש"ק#

בביהכ"נ#"רמת#מאיר"

באירוסי הבן
הרב�אלון�מאיר�טיברגר�ומש'
ובנם#החתן#אלחנן�שיחי'

א) הבונה חדר וכיו"ב בחצירו, אפילו בחצר פרטית בבנין 

שהשכנים  כדי  ועמודים  יסודות  להוסיף  צריך  משותף, 

שגרים מעליו יוכלו לבנות ע"ז ג"כ חדר, אף שאין השכנים 

לבנות  צריך  שהוציא,  ההוצאה  על  עכשיו  לו  משלמים 

ואף  מעליו,  לבנות  יוכלו  העליונים  שהשכנים  באופן  רק 

שאפשר שהשכנים שמעליו לא יבנו כלל, ונמצא שהוציא 

להכין  חייב  מ"מ  בחינם,  עבורם  כספיות  הוצאות  עכשיו 

אם  אמנם  לעיל.  שכתבנו  מהטעמים  בניה  אפשרות  להם 

רגילה,  בדרך  לבנות  יכולים  השכנים  שאין  במקום  בונה 

יבנו מעליו, א"צ להכין את  או באופן שידוע שבוודאי לא 

היסודות עבור השכנים העליונים.

מה  על  התחתון  לשכן  לשלם  צריכים  השכנים  אין  ב) 

דהיינו שהם  בזמן שיהנו מזה בפועל,  רק  שהשקיע, אלא 

ואף  הכין,  שהתחתון  ביסודות  ולהשתמש  לבנות  ירצו 

להשיג  לו  שעזרו  כגון  שיבנה,  ליה  שניחא  דעתם  שגילו 

את הרשיונות ולהחתים את חתימות השכנים עבור רשיון 

הבניה, וכיו"ב, אין צריכים לשלם לו מיד, אלא רק כשיהנו 

שצריך  חבירו  לשדה  יורד  לכל  דומה  [ואינו  בפועל.  מזה 

לשלם מיד שגילה דעתו שניחא ליה, דשם נהנה מיד ממה 

והנאתו  לבניה,  הכנה  רק  זה  כאן,  משא"כ  היורד,  שעשה 

תהיה רק כשיבנה בפועל, ולכן צריך לשלם רק כשיבנה].

השכן  רק  בונה  ועכשיו  שכנים  כמה  שיש  ובבנין  ג) 

צריך  שבנה,  השכן  על  צמודה  שהיא  השניה  שבקומה 

השכן שבונה כעת, לשלם לשכן שמתחתיו חצי מההוצאות 

לכלל  כהכנה  והעמודים,  היסודות  בניית  עבור  שהוציא 

יכול  ואינו  מעליו,  לבנות  שיוכלו  הקומות  בכל  השכנים 

לטעון שישלם לשכן התחתון רק עבור חלקו היחסי בבניה 

נהנה ממנו, והשכנים שמעליו ישלמו לתחתון  כפי שהוא 

כשהם יבנו, [וכגון שיש מעליו עוד שלושה שכנים ורוצה 

לשלם רק אחד חלקי חמש מהוצאות היסודות], אלא צריך 

לשלם חצי מההוצאה, כיון שמיד כשהוא בונה מתחייב גם 

הוא, כמו שהיה חייב השכן התחתון שבנה, להכין תשתית 

שותפים  שניהם  וא"כ  שמעליו,  השכנים  לכל  ויסודות 

בחיוב ההכנה לשכנים שמעליהם, וע"כ החיוב נופל עליהם 

בשווה, וצריך לשלם לשכן התחתון חצי מההוצאות שהיו 

לו עבור שאר השכנים, ולא רק לפי הנאתו, וכמו שביארנו 

יבנה ישלם לשניים  כמה טעמים לזה. וכשהשכן שמעליו 

ישלם  מהשלושה  אחד  שכל  עד  חלקם  לפי  הראשונים 

שליש מההוצאות שהוציא עבור כל השכנים, וכן הלאה.

ד)אמנם אם לא בנה על הגג של השכן ומכר את הדירה 

שלו, וקיבל במכירת הדירה סכום גבוה יותר בשל האופציה 

נראה  דירתו,  את  שהרחיב  השכן  של  הגג  על  שיש  לבניה 

אף  התחתון,  השכן  של  מבנייתו  בפועל  שנהנה  שנחשב 

צדדי.  רווח  לו  נגרם  רק  אלא  מהבניה  פיזית  נהנה  שאינו 

במקרה כזה צריך לשלם לשכן שבנה את הסכום שהרוויח 

וא"צ  מהבניה,  כתוצאה  להדיא  שהרוויח  כיון  הבניה,  בשל 

לא  אם  שגם  ואפשר  שקיבל).  ההכנסה  כפי  אלא  לשלם 

קיבל סכום מסויים עבור אופציית הבניה, אלא רק עלה ערך 

שנתייקרה  התוספת  את  לשער  צריך  כללי,  באופן  דירתו 

חדר  לתוספת  והאופציה  השכן  של  הבניה  בשל  הדירה 

כמו  ממנה,  שנהנה  הבניה  עבור  לשכן  וישלם  וכיו"ב, 

שביארנו. [אמנם, אם זה רק היקל על שיווק ומכירת הדירה 

יותר כסף ע"ז, א"צ לשלם ע"ז, אף שאולי יהיה  ולא קיבל 

ראוי לשלם ע"ז קצת מטעם ד"ועשית הישר והטוב"]. ומי 

שקנה את הדירה ישלם לתחתון את ההפרש בזמן שיבנה. 

אדם  כגון  שבנה,  השכן  מעל  קומות  כמה  שגר  אדם  ה) 

בנה  לא  שמתחתיו  הקומה  ובעל  שלישית  בקומה  שגר 

והוא אינו יכול לבנות עד שלא יבנה הדייר שמתחתיו, אף 

שמסתמא יבנו שם בהמשך הזמן, ולא ישאירו אותו ריק, 

אופנים,  מיני  בכל  לבנות  התחתון  לשכן  עזרו  שהם  ואף 

דירתו  את  עכשיו  ומכר  עדיין  בנו  לא  הם  בפועל  אבל 

הדירות  על  לבנות  האופציה  בגלל  כסף  תוספת  וקיבל 

בהמשך הזמן, אף שנהנה מהבניה של התחתון, אין חייב 

אינו  שהוא  זמן  כל  הגג,  את  שבנה  התחתון  לשכן  לשלם 

של  מהבניה  ישירה  הנאה  שאי"ז  כיון  עכשיו,  לבנות  יכול 

התחתון, והשכן שקנה את הדירה ישלם לשכנים מתחתיו 

על הבניה מתי שיבנה. 

מי שהוציא רשיון לתוספת בניה, או שהגדיל את  וכן  ו) 

שודאי  השכנים,  לכל  זכויות  יותר  לבניה  ונוספו  התב"ע 

צריכים לשלם ע"ז למוציא הרשיון ולעושה התב"ע, מדין 

יורד לשדה חבירו בדבר העומד לכך, אבל אין צריך לשלם 

לו  בזמן שאושר עקרונית הבניה, או בזמן שאושר התב"ע, 

שאושר  או  לבנות,  פרטי  רשיון  קיבל  שהאדם  בזמן  אלא 

את  שהשביח  נחשב  שאז  התב"ע,  בגלל  בניה  תוספת  לו 

דירתו  מוכר  אם  וכן  מהרשיונות.  שנהנה  ונחשב  הדירה, 

את  שהשביח  למי  לשלם  צריך  זה,  בגלל  כסף  בתוספת 

דירתו. 

ז) שכן שמכר את דירתו בזמן שהתחתון רוצה לבנות ואף 

כשהתחיל לבנות קצת, אך עדיין לא בנה את הגג, והמוכר 

אי"צ  שם,  לבנות  שעומדים  הידיעה  בגלל  כסף  הרויח 

לשלם לתחתון, שאינו נהנה מהבניה שעוד לא הייתה, והרי 

זה הנאה כללית ולא מעצם הגג, וזה רווח ערטילאי מסחרי 

שנשתבח דירתו במכירה, וזה הנאה בעקיפין. 

שמאות התשלומים.

ח) צריך השכן העליון לשלם לתחתון על הגג שבנה, חצי 

יקר,  קבלן  לקח  התחתון  ואם  הגג.  בניית  של  מההוצאות 

והעליון טוען שדי לו בשביל בניית הגג בקבלן רגיל, ומה 

שהתחתון לקח קבלן יקר בגלל הבניה בכללותה הוא אינו 

ממוצע  הקבלן  עלות  לפי  רק  לשלם  וצריך  לשלם.  צריך 

לפי  שישלם  לדרוש  יכול  אינו  אבל  יקר,  קבלן  ולא  רגיל, 

שיבנה  מסכימים  אינם  שהרוב  וכיו"ב  נכרי  קבלן  עלות 

כפי  רק  לשלם  אי"צ  יקרים,  בחומרים  בנה  אם  וכן  אצלו. 

עלות חומרים רגילים.

ט) על היסודות והעמודים שבנה עבור השכנים העליונים, 

יש לשלם לפי הנאתו, ויש לחשב לפי זה את ההוצאות. אם 

או  שצריך,  ממה  יותר  ועמודים  יסודות  הרבה  בנה  השכן 

יותר ממה  גדול או שחפר לעמוק  שעשה עמודים בעובי 

על  לשלם  צריך  אינו  המומחים,  דעת  לפי  וכיו"ב,  שצריך 

התוספת שאינו צריך, וכן אם חבירו בנה קיר יקר מחומרים 

יקרים, שמשמש כקיר של השני, אינו חייב לשלם לחבירו 

רק לפי עלות קיר רגיל. 

י) אם די בארבע עמודים ויסודות לבניה לקומה השניה, 

שש  המומחים  לדעת  להוסיף  צריך  השלישית  ולקומה 

יסודות ועמודים,ולקומות העליונות צריך שמונה עמודים, 

ארבע  על  רק  לשלם  שניה  מקומה  השכן  צריך  וכיו"ב, 

כל  את  לשלם  צריך  השלישית  מהקומה  והשכן  עמודים, 

[והשכנים  עבורו,  הנוספים  העמודים  שני  של  ההוצאות 

כל  את  להם  להחזיר  ויש  כלום  ע"ז  לשלם  אי"צ  שמתחת 

ההוצאות שהוציאו על זה], הכל לפי 



פרשת השבוע
ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם... 

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם 

קודש שבת שבתון לה' (לה, א-ב)

"הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו 

דוחה את השבת" (רש"י).

פז:)  (שבת  בגמרא  אמרו  שואל:  ט)  (חגיגה  אבן"  ה"טורי 

שישראל יצאו ממצרים ביום חמישי, ובשבת ניתנה תורה. 

לפי זה חל אז יום השבת ביום הנ"א לספירה (כפי שכתב ה"מגן 

ויום טוב היה בערב שבת ה' בסיון, שהוא  אברהם" סי' תצד), 

יום חמישים לספירה. והרי בגמרא שם (פח.) מבואר שמשה 

אותו  בנה  כיצד  וקשה,  בסיון,  בה'  המזבח  את  בנה  רבינו 

בים טוב, והרי אין בניין בית המקדש דוחה שבת ויום טוב? 

ואף שעדיין לא ניתנה תורה, מכל מקום בוודאי קיים משה 

רבינו את כל התורה כולה עד שניתנה?

ששת ימים תעשה מלאכה (לה, ב)

בלשון נקבה,  "תעשה"  יש לדקדק מדוע כתבה התורה 

יעשה  ימים  "ששת  (לא, טו):  ולא כתבה כפי שאמרה לעיל 

מלאכה" בלשון זכר?

אמר על כך הנצי"ב ב"העמק דבר": לעיל שכתוב "יעשה 

מלאכה" בלשון זכר, ציווי הוא על עושי מלאכה, אבל כאן 

מלאכה" בלשון נקבה, מתייחס הכתוב אל  נאמר "תעשה 

כזו  במלאכה  להתחיל  שאסור  דהיינו,  עצמה,  המלאכה 

מותר  תורה  שמדין  ואף  בשבת.  מעצמה  תיגמר  שהיא 

התורה,  זאת  אסרה  המשכן  במלאכת  מקום  מכל  הדבר, 

כי אין זה כבוד המשכן שתתחלל  קדושת השבת על ידו, 

אפילו בלי עבירה ממש.

כעין זה כתבו התוספות במסכת ב"ק (פ: ד"ה "אומר) שאין 

לקבור מת בשבת על ידי עובד כוכבים, כי גנאי הוא למת 

שתתחלל השבת בקבורתו, אפילו אם הדבר נעשה ע"י גוי 

ואין בכך משום עבירה ממש.

את  יביאה  ליבו  נדיב  כל  לה'  תרומה  מאתכם  קחו 

תרומת ה' זהב וכסף ונחשת (לה, ה)

מאתכם  "קחו  וטמרה?:  התורה  כפלה  מדוע  לבין  צריך 

תרומה לה'" ושוב חזרה ואמרה: "יביאה את תרומת ה'"?

(שו"ע  מבאר: כתב ה"מגן אברהם"  "וידבר משה"   בספר 

"מתנות  נתינת  חיוב  בענין  המהרי"ל,  בשם  תרצד)  סי'  או"ח 

ולא  שלו  ממעות  לתת  לאדם  שיש  בפורים,  לאביונים" 

מחיובו,  יתר  להוסיף  בא  אם  אך  כספים',  'מעשר  ממעות 

יכול להוסיף ממעות מעשר כספים.

נמצא שאין להביא דבר של חובה אלא משל חולין. ויתכן 

ולא  לה'",  תרומה  מאיתכם  "קחו  התורה  הדגישה  שלכן 

ממה שכבר שייך לצדקה, אך אם ברצונכם להוסיף, הרי 

"כל נדיב לב יביאה את תרומת ה'", המילה 'את' משמעותה 

גם  'עם', לאמור, אם ברצונכם להוסיף ולצרף לחובותכם 

כספים שכבר שייכים לצדקה, רשאים אתם.

ויבואו האנשים על הנשים (לה, כב)

"על הנשים - עם הנשים" (רש"י).

בברור:  התורה  כתבה  לא  באמת  מדוע  לתמוה,  ויש 

"ויבואו האנשים עם הנשים", אלא "על הנשים"?

פירש ב"מרגליות התורה" לרבי צ"ה חסיד תלמיד רבינו 

תשובה  שבעלי  "מקום  לד:):  (ברכות  חז"ל  אמרו  הגר"א: 

כידוע,  והנה,  עומדין".  אינם  גמורים  צדיקים  עומדין 

(שמות  הנשים לא חטאו בחטא העגל, כמו שנרמז בכתוב 

לב, ג): "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב 'אשר באוזניהם'", 

שכאשר  נמצא  העגל.  חטאו  לא  שהנשים  להשמיענו 

המשכן,  בנדבת  העגל  חטא  על  תשובה  האנשים  עשו 

יותר מן הנשים, כמעלתם של בעלי  עלו למעלה עליונה 

צדיקים  של  ממעלתם  יותר  מרוממת  שהיא  תשובה 

גמורים.

פירוש  "ויבואו האנשים על הנשים",  זהו שאמר הכתוב 

"כל נדיב לב הביאו חח  - למעלה מהן. ומפרשת התורה: 

מאוזניהם,  שפרקו  לעגל  זהב  בנזמי  שקלקלו  מה  ונזם", 

עתה תיקנו למעלה מן הנשים.

וכל איש אשר נמצא אתו (לה, כג)

אומר   אתו"?  נמצא  "אשר  באומרה  התורה  כוונת  מה 

בית  בניית  לעניין  הפוסקים  כתבו  פלאג'י:  חיים  רבי 

נפשות'.  'לפי  ולא  ממון'  'לפי  מהציבור  שגובים  הכנסת, 

היינו, התשלום אינו לפי מספר הנפשות של כל משפחה 

ואחד.  אחד  לכל  שיש  הממון  ערך  לפי  אלא  ומשפחה, 

מצווה  כאשר  לכן  המשכן,  בניית  בעת  הדין  גם  היה  כך 

התורה "קחו מאתכם תרומה לה' כל נדיב לב... זהב וכסף 

ונחושת", כוונתה שכל אחד יתן לפי מצבו הכספי - הראוי 

להביא זהב יביא זהב, והראוי להביא נחושת יביא נחושת. 

זהו שאומר הכתוב: "וכל איש אשר נמצא אתו" - היינו, 

מה  ולפי  ואחד,  אחד  כל  של  יכולתו  לפי  היתה  הנתינה 

אשר  "וכל  כד):  (פסוק  בהמשך  מובא  וכך  ברשותו,  שהיה 

נמצא אתו הביאו". 

הקהילה התורנית אלעד

אחותנו את היי לאלפי רבבה
ברכת הצלחה נשגר קמיה מע"כ

הגאון רבי מרדכי ברוידא שליט"א

ולרבני ואברכי ובני הישיבה שליט"א 

ליום שמחתכם-שמחתנו 

בריבוי הספסלים בבי מדרשא עם פתיחת 

הישיבה הגדולה "היכל אליעזר" בשעטו"מ

"הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך יטו" 

 "כי ימין ושמאל תפרוצי" 

ויהא בית זה בית שמגדלין בו תורה ויראה 

כוס של ברכה
ברכת מזלא טבא וגדיא נאה  נשגר לידידנו 

ברוך הכשרון חבר המערכת 

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו 

בבהכנס הבן מרדכי נ"י לנועם עול תורה ומצוות

יהא רעווא מן שמיא שיזכו הוריו לראות נחת דקדושה 
ממנו ומכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

ארגון מבקשי ה'
הננו להודיע כי במוצ"ש הקרוב תתקיים אי"ה 

שיחת חיזוק והתעוררות  
מפי הגאון רבי אבנר אבג'ין שליט"א 

ראש ישיבת "בית הלוי"

בביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא" בשעה 9:00 

הקהילה התורנית אלעד
ברכת מזלא טבא וגדיא נאה נשגר קמיה מע"כ

הרה"ג רבי אליקים גולדווסר שליט"א
מר"כ "יששכר באהליך"

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי הבת תחי'
יהא רעווא מן שמיא שיהיה הבית בנין עדי עד 

ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"ח

לאחי ורעי תושבי עירנו הי"ו
בשבח והודיה להקב"ה עם הכנס

 בננו מרדכי נ"י 
לנועם עול תורה ומצוות

נשמח להזמינכם לעליה לתורה ולקידושא רבא 

שיתקיימו אי"ה בש"ק זו בישיבת הר"ן רח' רבי 

יהודה הנשיא 9, תחילת התפילה בשעה 7:30

(קידושא רבא לנשים יתקיים בעז"נ)

שמואל ברוך גנוט וב"ב
נ.ב הזמנות פרטיות לא נשלחו כלל

יצטרך לשלם  ולכאורה כל מי שגר בקומה העליונה  מה שקבעו המומחים שצריך להוסיף עבור כל קומה, 

יותר, ובעלי קומת הקרקע משלמים פחות ויש לבדוק כל פעם את המציאות על פי מומחים. אמנם לרוב אין 

הבדלים במספר היסודות והעמודים בשנים או שלש קומות הראשונות, וכן בעובי העמודים שמוסיפים רק 

מעט. וכשאין הבדל גדול אין מקפידים לחשב מה שהוסיפו קצת. 

יא) מי שרוצה להשתתף בבניה רק לשימוש קל, כגון שרוצה להשתמש שם כמרפסת ולא לבנות ע"ז, ואף 

בנה  התחתון  אם  א]  חילוקים:  כמה  ישנם  חדר,  ע"ז  בונה  אינו  בפועל  אבל  חדר,  ע"ז  ולבנות  להנות  שיכול 

לעצמו ולא עבור כל השכנים שלא ידע שהעליון יבנה עליו, וכן באופן שלא היה צריך להוסיף כלום בבניה 

עבור העליון, יכול העליון לקנות ממנו עכשיו רק מה שרוצה להשתמש, ומשלם לפי שווי שימוש של מרפסת, 

שהוא פחות מחצי, או לפי העלות של הסוג שרוצה להשתמש, ואינו חייב לקנות לפי שווי של בניית חדר, 

ואינו חייב לקנות חצי מהגג, ומשלם רק כפי צורך שימושו, לפי שמאות של מומחים. ב] אבל אם התחתון 

בנה לעליון גג יותר חזק, צריך לשלם חצי מהגג. אפילו אם רוצה להשתמש בזה רק שימוש פשוט ג] אם היה 

התחתון צריך להוסיף עמודים ויסודות כדי שהעליון יוכל לבנות עליו, צריך העליון לשלם כל מה שהוסיף 

עבורו, ולא רק כתשלום של מרפסת, אפילו שרוצה להשתמש בה רק למרפסת וכיו"ב. דכל מה שהתחתון 

בנה עבורו בגלל שהיה מחוייב לבנות, צריך לשלם. מלבד אם הודיע לו קודם שלא ישתמש בזה רק כמרפסת, 

ואי"צ להוסיף עבורו עמודים.

המשך מעמוד 2

כולל ערב "משנת אלעזר"
ברכת מזלא טבא וגדיא נאה נשגר למע"כ

הרה"ג רבי בן ציון רוט שליט"א
ראש הכולל

לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת הבת תחי'

ברכותינו שיזכו הוריה לגדלה לתורה לחופה ולמע"ט 

וירוו רוב נחת דק' מכל יו"ח

בני החבורה



המדור נועד לעורר את לב המעיינים בלבד 
ולא לפסוק הלכה למעשה

נושאים בהלכה                                                                         

שינוי בקריאת ההפטרה ע"פ מנהג קהילה אחרת
"ויעש חירם", במלכים  ויקהל, (היא הפטרת  נער בר מצוה הכין את קריאת הפטרת פרשת השבוע, פרשת 

א,ז), כדי לקרותה בשבת העליה לתורה. והנה סמוך לשבת התברר שנער בר מצוה נוסף התכונן לעלות לתורה 

ולקרוא את  אותה ההפטרה בביהכנ"ס זה, ומכיון שהזמן קצר, לא יוכל אחד משניהם להתכונן היטב לקריאת 

ההפטרה של השבת לפניה או לאחריה. והנה הספרדים קוראים הפטרה זו עצמה בשבת הבאה, פרשת פקודי, 

והועלתה הצעה שאחד יקרא בביהכנ"ס את הפטרת "ויעש חירם", כמנהג המקום, מנהג האשכנזים, ואילו הנער 

השני יקרא את ההפטרה בביהכנ"ס בשבת הבאה, שלא כמנהג המקום, אלא כמנהג הספרדים. והשאלה היא 

האם אריך למיעבד הכי.

תשובה: האגרות משה (או"ח ח"א סי' קג) נשאל ב"מה שאירע ששני ילדים למדו הפטרת ה' עזי שנוהגין להפטיר 

בפ' בחקתי ואפשר לבא עי"ז למחלוקת בביהכ"נ והפסד להקהלה משום שאין רוצים ליחלק לשני מנינים ורוצה 

כתר"ה שלאחד יקראו בפ' בהר ויקרא ג"כ ה' עזי, אם רשאין לעשות". והשיב כך: " הנה אם היה מזדמן זה בשבת 

זו שייכת להפרשה שקורין  יכולים לומר שהפטרה  כי בעצמנו איננו  לנו לשנות לקרא הפטרה אחרת  אין  אחרת 

בשבוע זו אף שנדמה לנו. אבל לקרא הפטרת ה' עזי בפרשת בהר, מכיון שלהרמב"ם ה' עזי היא הפטרת פ' בהר 

עיי"ש בסוף סדר התפלות שלו שנדפס בסוף הלכות מילה, יש לסמוך בשעה"ד כזה על דעת הרמב"ם אף שהוא 

רבים  נגד  כיחיד  כמותו,  נוהגין  גם אצלינו במקומותינו שאין  מדינתו  ומנהג  דעת הרמב"ם  גרע  דלא  מנהגנו,  נגד 

שמוכרחין לעשות כהרבים ומ"מ בהפסד מרובה או בשעה"ד סומכין גם על דעת יחיד בדברים שהם מדרבנן גם 

להש"ך כמפורש בש"ך בהנהגות או"ה ביו"ד סוף סי' רמ"ב. וכ"ש להב"ח שאפילו באיסור דאורייתא סובר כן וכן הוא 

גם דעת הט"ז יו"ד בסי' רצ"ג סק"ד לענין חדש בחוץ לארץ במדינותינו עיי"ש. והפטרה הוא ענין דרבנן שגם הש"ך 

יודה שיש לסמך ע"ד הרמב"ם לקרא בפ' בהר הפטרת ה' עזי. ומה שגם בפ' בחקתי יקראו הפטרת ה' עזי אין זה 

כלום כיון שבפרשת בחוקותי הוא כמנהג דמדינותינו, ומה לנו מה שעשו בשבת העברה שלא כמנהגנו. וגם הא חזינן 

לאלו שהיו נוהגין להפטיר בחתונה "שוש אשיש", כדאיתא או"ח בסו"ס תכ"ח שהיו מפטירין גם כשיש חתנים בב' 

ובג' שבתות זו אחר זו "שוש אשיש", אלמא שאין קפידא בזה שיקראו הפטרה אחת אף בשבתות סמוכות", עכ"ל.

נמצא שבשאלתנו עצמה דן האגר"מ והכריע שהדבר נחשב להפסד מרובה ושעת הדחק ומותר לסמוך על כך 

שהרמב"ם סבר שקוראים את ההפטרה בפרשת השבוע הקודמת ולקרותה, למרות שלפי מנהגנו אין זאת הקריאה.

ייחשב  הציבור  שלכל  מדוע  אך  הדחק.  ושעת  מרובה  הפסד  הוא  המצוה  בר  שלנער  דהתינח  לדון,  יש  ואולם 

הדבר כהפס"מ ושעה"ד, וכיצד יכול הנער, בגלל ההפס"מ ושעה"ד שלו, לקרוא כן לפני כל הציבור, שאינו נפסד 

מהענין. ועיין בשו"ת חת"ס (או"ח סי' סה) שכתב שדבר שהוא משום הפסד מרובה, הותר רק לבעליו ולבני ביתו, 

אבל אחרים אין להם לקנות ממנו לכתחילה. ונחלקו בזה האחרונים וכתבו שכשמתירים לקצב בהפסד מרובה נהגו 

להתיר אף למכרו, עי' דרכי תשובה (יו"ד סי' לא ס"ק יא) שהביא הדעות בזה. 

להקהלה  והפסד  בביהכ"נ  למחלוקת  עי"ז  לבא  ש"ואפשר  מובא  האגר"מ,  השיב  עליה  השאלה,  בגוף  ואמנם 

משום שאין רוצים ליחלק לשני מנינים", אם כן מסתבר שהאגר"מ מחשיב את המחלוקת והפסד הקהילה כהפס"מ 

ושעה"ד לכאו"א מהציבור. אך בנדו"ד אין כלל הפסד ושעה"ד לציבור, כיון שאי הנעימות תהיה רק על הנערים 

והציבור לא יגיע לכלל מחלוקת והפסד. 

ג): "ומפטירין בכל שבת ושבת בנביא מעין שקרא בתורה". והטור  יג,  ועוד יש להעיר, דהנה הרמב"ם (תפילה 

(סימן רפד) כתב: "ומפטירין בנביא מענינה של פרשה",  (סימן תכח) כתב: "מפטירין מענין הפרשיות דומה בדומה".

נקרא  הראשון  העגל  מעשה  ומתרגם,  נקרא  תמר  מעשה  מתרגם  ולא  נקרא  ראובן  דמעשה  כ"ה  במגילה  ובמשנה 

ומתרגם האחרון נקרא ולא מתרגם, ברכת כהנים ומעשה דוד ואמנון נקראין ולא מתרגמין, ופירש"י מעשה דוד ואמנון 

נקראין בהפטרה, עכ"ל. וכתב הכס"מ (תפלה יב, יב): "ונראה שלא היה להם באותו זמן הפטרות קבועות כמונו היום, 

אלא כל אחד היה מפטיר ענין שנראה לו שהוא מתייחס לפרשה, וגם בזמננו זה יש חילוק מנהגים בהפטרות". וקדם לו 

בספר האשכול (הלכות קריאת התורה, דף סה, ב), שכתב: "הפטרות לא היו סדורות בימי חכמי התלמוד כמו שהן סדורות 

היום אצלינו, ובאותן הימים היו מפטירין בכל מקום שהיו רוצים, לכך הוצרכו לומר באלו נקרין ומתרגמין, באלו נקרין ולא 

מתרגמין, אבל מאחר כן הוקבעו ההפטרות". 

חילוקי  ישנם  התורה  פרשיות  וברוב  ההפטרות,  לסדר  הראשונים  בספרי  המובאים  רבים  מנהגים  ישנם  ואכן, 

נוסחאות,  ד'  ישנם  הוצאות ספר האשכול  בד'  נוסחאות לסדר ההפטרות,  ד'  ישנם  לקרות. ברמב"ם  מנהגים מה 

ונוסחת  קדומים,  מנהגים  ג'  לפחות  היו  ובאשכנז  מפטירין",  "יש  נוסחת  גם  ומביא  שלו  נוסח  ישנו  באבודרהם 

כמה  היו  המאוחרות  אשכנז  קהילות  ובמנהג  איטליה,  במנהג  נוסחאות  וכמה  התימנים,  נוסחאות  וב'  הספרדים, 

חילוקי מנהגים, ובקהילות ספרד המאוחרות היו מנהגים שונים, השונים לעיתים ממנהגי אשכנז וספרד הקדומים 

ועוד מנהגים רבים. 

לחזור  צריכים  אינם  אחרת,  קהילה  של  הקריאה  מנהג  לפי  ההפטרה  את  וקראה  שטעתה  שקהילה  ברור  ולכאו' 

ולקרוא שוב את ההפטרה שלפי מנהגם, כיון שמעיקר הדין קוראים מענין הפרשה ובזמן חז"ל לא היה כלל מנהג 

לדעת הרמב"ם  התייחסות  וא"כ  לפי חשבונו.  לפרשה  לבחור את ההפטרה המתאימה  היה  יכול  וכ"א  בזה  מוחלט 

בקביעת ההפטרה, למשל, אינה התייחסות של קביעה הלכתית, כפי שמתייחס אליה האגר"מ, אלא לשאלה של מנהג, 

ולפיכך השאלה היא האם ניתן לשנות לכתחילה את המנהג המקובל בקהילה זו מדורי דורות, כדי למנוע צערו של נער 

בר המצוה, ולקבוע מראש שבשבת הבאה ישנו מפני צערו את המנהג. וזאת שאלה כללית בכל עניני המנהג שאינו דין, 

אך הוא נוגע לצער הנער או למחלוקת והפסד לקהילה, האם מחמת זאת משנים את מנהג ישראל או מנהג הקהילות. 

ואולי  מנהג סדר ההפטרות הוא יותר קל, מפני שאולי חילוקי מנהגי הקריאה אינם נעוצים במחלוקת יסודית בשאלה 

איזו הפטרה קשורה יותר לעניני הפרשה (ואף שודאי שבחלק מההפטרות ישנו דיון כזה, אך בהרבה הפטרות כו"ע 

מודים שב' ההפטרות הנהוגות הינן מעניני הפרשה), אלא מנהג שכל כולו הוא סידור שנקבע למען הסדר הטוב. וא"כ 

כאן גם בגדר מנהג אינו, כיון שלא נחלקו בשורש הדבר. ואמנם יש להעיר שראינו בפוסקים שלעיתים שינו את סדר 

ההפטרות הנהוג, כמו בפרשת וישלח ועוד, וכנראה שאם ראו לשנות המנהג המקובל בזה, סברו שיש שורש וענין 

לדברים ולא רק סידור למען הסדר הטוב, ויש לברר הדבר לאשורו. ומו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א עבר על כל 

הנ"ל וכתב לי עליהם: דברי טעם.

זמני הלכה למעשה אופק אלעד 
בעריכת הרה"ג רא"י זילבר זצ"ל

נה"ח 
הנראה

סוזק"ש 
מג"א

סוזק"ש 
הגר"א

שקיעת 
החמה

 6:24

 6:22

 6:21

 6:20

 6:19

 6:17

 6:17

6:16

 9:03

 9:02

 9:02

 9:01

 9:01

 9:00

 8:59

8:59

 8:19

 8:19

 8:18

 8:17

 8:17

 8:16

 8:16

8:15

 5:33

 5:34

 5:35

 5:36

 5:36

 5:37

 5:38

5:39

שבת

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

נה"ח 
מישורי

 6:16

 6:15

 6:14

 6:13

 6:12

 6:11

 6:09

6:08

הרב שמואל ברוך גנוט
מח"ס "ויאמר שמואל"

ביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא"
הננו להודיע כי כמידי חודש תתקיים ביום חמישי 

ערב ר"ח אדר ב' (מוקדם) תפילת מנחה עם סדר 

יום כפור קטן 
בשעות 12:20, 3:30 

עזרת נשים פתוחה (מצד שמאל)

הקהילה התורנית                        בית דין צדק 
אלעד                                                            אלעד
ברכת מזלא טבא וגדיא נאה נשגר קמיה מע"כ

הגאון רבי טוביה בלוי שליט"א
רב שכונת "דגל התורה" והאיזור

ומרבני בית ההוראה שע"י הבד"צ 

לרגל השמחה השרויה במעונו 
לרגל נישואי הבן החתן בצלאל ברוך שיחי'

יהא רעווא מן שמיא שיהיה הבית בנין עדי עד 
ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"ח

קופת העיר מתן בסתר אלעד
הננו להודיע כי לקראת חג הפסח ניתן לקבל טפסי 

בקשה לחלוקת "קמחא דפסחא" שע"י 

חברה קדישא גחש"א ת"א יפו

את הטפסים ניתן לקבל בלשכת הרבנות והבד"צ 

ברח' רבי טרפון וברח' רבי מאיר בשעות הפעילות.

לתשומת לב!

1. הטפסים צריכים להגיע לח"ק עד ער"ח אדר ב'

2. גם מי שמילא טפסים בעבר, צריך למלאות פעם נוספת!

לפרטים נוספים: 052-7675100

בית הכנסת שכ' "דגל התורה"

"בטוב צדיקים תעלוז קריה"
ברוב שמחה וגיל הננו לברך מעומקא דליבא בברכת סימן 

ומזל טוב קדם מע"כ מורינו ורבינו המאליפנו חכמה ודעת 

מנהלנו בנועם דרכיו בנתיבות התורה והיראה הנושא את 

עול משא הקודש בהנהגת הקהילה הק' במסירות וברוב 

תבונה ומאיר פנים לכל אדם בעצה ותושייה

 הגאון רבי טוביה בלוי שליט"א

ועמו עזרתו מנב"ת הרבנית תחי' לאי"ט

לרגל השמחה השרויה במעונם בנישואי בנם 

החתן המופלג בצלאל ברוך נ"י עב"ג תחי'

יה"ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן 
בישראל לתפארת בית אבות

העליה לתורה וקידושא רבא יתקיימו אי"ה בש"ק זו  
בבית מדרשנו. תחילת התפילה בשעה 8:00 

שמחת השבע ברכות המרכזית שע"י קהילתנו הק' תתקיים 
ביום ג' כ"ה אדר א' בהיכל הכינוסים רח' ריב"ז בשעה 20:00


