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הרב משה יחיאל דדון

שהיה בוצע משתי ככרות במנחה
א[ נאמר בפרשתינו "ויהי ביום
השישי לקטו לחם משנה" )טז -כב( ,בחיוב "לחם משנה"
בשבת וקבלתי מהרב אברהם ,וראיה
בשבת
מדאיתא התם 'ראו כי ה' נתן לכם את
ובברכות )לט (:איתא ,א"ר אבא ובשבת
חייב אדם לבצוע על שתי ככרות ,מ"ט לחם משנה השבת' א"ר יצחק אם יאמרו אליכם אומות העולם
כתיב .א"ר אשי חזינא ליה לרב כהנא דנקיט תרתי למה אתם משמרים את השבת השיבו להם ראו הנס
ובצע חדא ,ר' זירא הוי בצע אכולא שירותא .ונחלקו שבכל יום היה יורד לישראל מן פרידה אחת ובשבת
הראשונים בביאור שיטת ר' זירא ,דרש"י פירש דלא בא שתי פרידות ,פירוש כפולות ,כלומר שכל סעודה
לחלוק על ר"כ דבוצע רק חלה א' אלא רק בא להוסיף שיורדת בשביל שבת יורדת כפולה בלחמה .וכך היו
דמותר בשבת לחתוך פרוסה גדולה ואי"ז רעבתנות ,עושים ,ביום השישי שחרית היו עושים מחצי העומר
אבל הרשב"א סובר דר"ז פליג וס"ל דצריך לבצוע על לחם אחד .וכשבאין לאפות העומר והיה משני העומר
ב' החלות ,וא"כ ראוי להחמיר כר' זירא .והביא דכן הבין לאחד בשביל שבת ,היה כל חצי העומר נכפל לשני
לחמים .הרי לך ששה מעומר וחצי ,ובכל השלושה
ברב האי גאון .וצ"ב במאי תליא מחלוקתם.
ב[ והיה אפש"ל בביאור מחלוקתם דתליא במחלו' סעודות היו אוכלים שני לחמים כי דרך לאכול בשבת
המדרשים היאך היה הנס במדבר ,ובהקדם הנה יש יותר מסעודות של חול מפני נשמה יתירה .ולפי זה
להבין היאך באמת למדים חיוב לחם משנה מפרשת תמצא שהיה לחם בשבת במנחה שתי ככרות ,והלכך
המן ,הלא פשטות הכתוב מורה כי ביום ו' היה רק ב' יש לנהוג לבצוע משתי ככרות גם במנחה.
מנות ,וכנאמר )שם ,פסוק ב'( "והיה ביום השישי וגו'
והיה משנה על אשר ילקטו יום יום" ,ופירש"י :והיה
משנה ,ליום ולמחרת .וא"כ מהיכן למדים חיוב לחם
משנה לכל סעודה וסעודה.

נמצא שנחלקו המדרשים במנין הלחמים שהיה
להם במדבר לשבת ,דלשיטת המכילתא והמהר"ם
היו ג' לחמים ולשיטת המדרש שהביא ר"י מקינון הרי
שהיה ו' לחמים לשבת.

]ויש להוסיף בזה דהנה נחלקו הפוסקים האם
חיוב לח"מ הוא מה"ת או דאינו אלא מדרבנן .דהט"ז
)סי' תרע"ח סק"ב( פסק דהילפותא דר' אבא הוא חיוב
גמור מהתורה ,ולפיכך הרי זה קודם לכל החיובים באם
אין ידו משגת לשאר חיובים וכגון נר חנוכה .וכ"כ רבינו
מנוח על הרמב"ם )פ"ח מהלכות חמץ ומצה ה"ו( ועוד
פוסקים .אבל המג"א )בסי' רנ"ד סקכ"ג( גבי רדיית
הפת דכתב השו"ע שם דאם אין לו כלום לסעודת
שבת הותר אבל אם יש לו לחם ורק צריך ללח"מ
אסור ,ומשום דאי"ז חיוב מן התורה .וכן פסק המג"א
)בסי' תרי"ח סק"י( גבי חולה שי"ב סכנה שהותר
לאכול ביוהכ"פ דאי"צ לבצוע על לח"מ ,ולפי שאי"ז
אלא תקנ"ח .ולפי"ז כל הילפותא אי"ז אלא אסמכתא
בעלמא.

ג[ ונראה דמחלו' הפוסקים אי חיוב לחם משנה
הוא מה"ת או אינו אלא מדרבנן מיתלא תליא במחלו'
המדרשים הנז' ,דלשיטת המדרש שהביאו המהר"ם
והטור שהיה ככר א' לכל א' מסעודות השבת א"כ
אין כל מקור לחיוב מהתורה לבצוע על לחם משנה,
ואמנם דגבי ב' סעודות קמייתא אפשר ועשו כן ומשום
שהחשבון נותן שעדיין יהיה האפשרות לכך ,אכן כיון
דאי"ז מוכרח שעשו כן א"כ אי"ז מקור כי אם לתקן
חיוב מדרבנן לזכר הדבר ,אך משא"כ גבי סעודה ג',
וזהו שכ' המהר"ם .אבל לפי המדרש שהביא הר"י
מקינון אשר לפיו היה ו' לחמים לכל השבת א"כ שפיר
איכא למילף מהא חיוב מה"ת ללח"מ בכל הג' סעודות.

ומעתה י"ל דלהשיטה דלח"מ הוא מה"ת א"כ
ודאי דקשה כהנ"ל דאיך למדין ממה שהיה במדבר.
אכן אף להשיטה דאי"ז אלא מדרבנן מ"מ מסתברא
דכד תקון רבנן בדדמי למה שהיה במדבר תקון .וצ"ב[.
ואכן בדברי הראשונים מבואר דהרי זה מדרשים
חלוקים ,וכמבואר מפי בעלי התוס' עה"ת שכתבו
)שם( בזה"ל :מכאן מוכיח רבי מאיר מרוטנבורק
שצריך לבצוע בשבת בסעודה שלישית בככר אחד
שלם )ולא בשניים כשאר הסעודות( ,שהרי ביום ו' ירד
לכל אחד ב' עומרים ומן העומר עשו ב' לחמים )לשתי
סעודות של כל יום( הרי ד' לחמים ,אחד נאכל בערב
שבת בליל שבת השני ,בבוקר השלישי ,הרי נשאר רק
עוד ככר אחד שלם לסעודה שלישית .וכן הביא הטור
)סי' רצ"א( ממכילתא דירושלמי.
ומאידך מצינו שיטה נוספת וכמובא בדברי התוס'
שם :אמנם ראיתי בשם הרב יעקב מקינון

ומעתה אפשר לומר דבזה תליא מחלו' רש"י
והרשב"א ,די"ל דרש"י ס"ל כהמדרש הסובר שהיה
רק ד' לחמים וא"כ בהכרח דבכל סעודה לא בצעו כי
אם לחם א' ,אבל הרשב"א נקט כהמדרש שהיה ו'
לחמים ,ושפיר איכא למילף חיוב בציעה על ב' חלות
בכל סעודה.
ד[ אלא דמלבד מה דהדבר אינו מתיישב כ"כ
לפי מה דחזי' דפשיטת הפוסקים הוא דלא לחוש
להשיטות דלח"מ הוא דאורייתא ,ואי"ז רק גבי קולא
כרדיית הפת ,אלא אף גבי קדימת נר חנוכה ללח"מ,
וכדמשמע מדברי המשנ"ב )סי' תרע"ח שם( .ומאידך
בהל' שבת )סי' רע"ד ס"א( גבי בציעת הפת כ' השו"ע
דנוקט ב' הלחמים ובוצע א' וכשי' רש"י ,וכתב שם
המשנ"ב )סק"ד( דהמהרש"ל והשל"ה נהגו כהרשב"א
דבעינן למיבצע אתרתי ,וכן הסכים הגר"א ,ואם מקפיד
על ההוצאה עושה ג' חלות גדולות וג' קטנות ובכל
סעודה בוצע על א' גדולה וא' קטנה .ע"כ .ומשמע
דחייש להשיטות דלח"מ הינו מה"ת ,וכפי

המשך בעמוד 2

דבר המערכת
מצויים אנו בשבת קודש פרשת בשלח  -שבת שירה ,בסוף השבוע הרביעי
של ימי השובבי"ם כשלפנינו עוד ארבעה שבועות של ימים קדושים אלו,
אשר רבותינו הפוסקים ובעלי הקבלה האריכו בגודל מעלתם ורום עניינם.
המגן אברהם כתב שבשנה מעוברת ,בשבועות שקוראים בהם את הפרשות
שובבי"ם ת"ת )שמות ,וארא ,בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים ,תרומה ,תצוה(,
ישנם הנוהגים להתענות ולומר סליחות בימי חמישי .וכתב הפרי מגדים
שיש נוהגים להתענות ולומר סליחות גם בשנה פשוטה בשבועות שקוראים
בהם את הפרשות שובבי"ם .ימים אלו מסוגלים לתיקון עוונות מסוימים,
יותר מכל השנה למי שמתענה בהם )באר היטב שם ס"ק ב בשם האר"י
ז"ל( .וטעם נוסף ,תיבת "שובבי"ם" רומזת על תשובה ,כפי שנאמר )ירמיה
ג ,יד(" :שובו בנים שובבים" )אוצר דו"מ עמוד .(4044
הלבוש )סימן תרפ"ה( כתב" :יש מקומות שנוהגים בשנה מעוברת לקבוע
תענית בכל יום חמישי מפרשיות שובבי"ם ת"ת ,והם פרשיות שמות ,וארא,
בא ,בשלח ,יתרו ,משפטים ,תרומה ,תצוה" .ובדרשות מהר"ש )סימן קיב(
הסביר ש"נוהגים כן מפני שהשנה ארוכה ,שיש יותר מחצי שנה בין צומות
בה"ב של חודש מרחשון לבה"ב של חודש אייר ,שהם ימי תענית וכפרה
לישראל .לכך מתענה שמונה ימים ,כנגד חודש העיבור ,שתי ימים בכל שבוע
של ארבעת השבועות .וכדי שלא להכביד על הציבור חלקום ואין מתענים
אלא פעם אחת בשבוע" .הלבוש הוסיף טעם נוסף ,שבשנה מעוברת היתה
סכנה לעוברים ולכן תיקנו לצום ,כדי שלא ינזקו חלילה .לכן ,כך מסביר
הלבוש ,מתחילים לצום החל מפרשת שמות ,בה אנו קוראים על התרבותם
של בני ישראל ועל "ותחיינה את הילדים" .בשו"ת שיח יצחק מסביר ,כי לפי
טעמו של הלבוש ,שצמים לסגולת מניעת סכנה לעוברים ,מובן מדוע הצום
נקבע דוקא בימי חמישי ,ולא בימי שני משום 'זריזין מקדימין' ,זאת מפני
ש"ביום זה התענו אנשי מעמד במקדש בשביל מעוברות שלא יפילו ,וכן הוא
בתפלה שבסוף מעמדות ליום זה ,וכדאיתא בתענית דף כ"ז ע"ב".
וכנודע מדברי רבותינו ,ימים אלו מסוגלים בראשונה לתיקון החטאים
על ידי עסק התורה ,שהתורה הקדושה ועומק עיונה היא המרפא לכל
החלאים ,וכמובא בחז"ל שאם חטא ח"ו ,אזי אם עד עתה למד דף אחד,
ילמד ב' דפים וכו' ,ובראתי יצר הרע ,בראתי לו תורה תבלין ,ועסק התורה
בשקידה ורציפות מקדש ומרומם את הלומד לפסגות גבוהות ,ש"בשוררו
את שירת בת השמים  -התורה הקדושה ,נהפך הוא למלאך בין הבריות"
כלשון הזהב של מרן החזו"א זללה"ה באיגרתו הנודעת .ומנגד ,כל מי שאינו
לומד ברציפות ,כתב החזו"א שהוא כאוסף רוח.
אנו מצויים בימים טרופים ,בהם שוקדים מרשיעי הדת והדעת ,על נסיונות
עקרים של תלישתם של 'נסיכי הכתר' מהסטנדר ומדף הגמרא ורוצים
לפגוע בציפור נפשה של אומתנו ,לימוד התורה .ומרן החזו"א זי"ע )באיגרת
שהודפסה בספר "ברכת אברהם"( ,האריך לבאר כי לומד התורה גורם ע"י
עסק התורה לסילוק כל הגזירות הקשות .וכנודע דברי מרנא "אור ישראל"
מסלנט ,זי"ע שכאשר בן ישיבה לומד ומתחזק בקובנא ,מתחזק יהודי בפריז
ולא אוכל מאכלות אסורות .א"כ פשוט וברור שע"י שנשקוד במסירות
בתורה ,תתעורר לה רוח טהרה בעולם ,ויתבטלו כל הגזירות.
השבוע יחול ראש השנה לאילן ,וכתבו הספה"ק כי האדם עץ השדה,
וכשם שעץ צריך לגדול באופן ישר ע"י הצבת מקל תמיכה התומך בו ,כך
צריך האדם ליישר אורחותיו בכל עת ולבדוק את מעשיו האם הם ישרים
והגונים .ואנו כולנו תפילה ותקוה שנשכיל לילך בדרך הישר ולהגות בתורה
בכל כוחנו ,וע"י זה נזכה שגם מרשיעי הברית יבינו שרק התורה מחזיקה
את כלל ישראל בארץ ישראל ובעולם כולו ,ומלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים.
שבת שלום

מורנו המרא דאתרא שליט"א

אורח חיים

בחשיבות או ברוב
עיקר וטפל אם תלוי
המשך מגליון קודם
כתבנו בגליון הקודם דבעיקר וטפל הולכים בברכה אחר העיקר,
והטפל בטל לעיקר .ועיקר וטפל תלוי ברוב ]ולפעמים תלוי גם
בחשיבות[ ,וכתבנו דאם שניהם חשובים ,אפילו אם אחד חשוב
הרבה יותר ,אזלינן בתר החשוב ,אבל אם אחד אינו חשוב כלל,
הולכים בתר הרוב ,והגר"א חולק על הרמ"א וסובר דהולכים אחר
החשיבות .ולכן בתערובת שכר עם יין ,מברכים עליו הגפן ,אף
שהשכר הוא הרוב ,והביא ראיה דמברכים על היין הגפן אף שיש
פי שלושה מים ,אלמא דאין הולכין בתערובת אחר הרוב .והבאנו
שהאחרונים כתבו דאין ראיה מזה לגר"א ,משום דמים ביין הוא
דרך מזיגת היין ,והמים נעשים כאחד עם היין ,אבל אין ראיה מזה
לדברים אחרים דלא אזלינן בתר רובא .וזה קושיא לשיטת הגר"א
ועיין מש"כ לתרץ בזה בגליון הקודם.
ביאור שיטת הגר"א דהולכים אחר הרוב
ח( ונראה שאפשר ליישב המשך דברי הגר"א שכתב ,וממתניתין
אין ראיה ,דמתני' לא איירי כלל בנתערב אלא שאוכל כל אחד בפני
עצמו ,ואינו אוכל הטפל אלא בשביל העיקר ,היינו דמש"כ במשנה
בברכות דף מ"ד ע"א דאכל מליח ואח"כ פת ,מברך על המליח
ופוטר את הפת ,הרי שהולכים אחר העיקר ,וע"ז כתב הגר"א דזה
רק באוכל שני דברים בנפרד ,אבל בתערובת שני דברים ,אפשר
דלא אזלינן בתר העיקר.אלא בתר החשיבות[ .וכתב ע"ז בבה"ל
בשם המגן גיבורים דלדינא הרי קימ"ל דאף במעורב אמרינן
עיקר פוטר הטפל וכדלקמן בסימן רי"ב סעיף א' וכו' ,והוא קושיא
אלימתא על הגר"א ,ובפרט דהגר"א שם מביא דמקור דברי הרמ"א
הם מהגמ' ואינו חולק ע"ז ,ואפשר על פי מש"כ דהגר"א סובר
דהיכא דאחד חשוב מהשני ,אזלינן בתר החשוב יותר ולא בתר
הרוב] ,ולא כמש"כ לעיל מהאחרונים ,דכשאחד חשוב הרבה ואחד
חשוב מעט אזלינן בתר הרוב ולא לפי מי שחשוב יותר[ .ולכן יין
חשוב שקובע ברכה לעצמו )ולא נפגם טעמו( ,מברך עליו הגפן
אף שהתערובת של השכר הוא הרוב ,ולכן כתב הגר"א שאין ראיה
ממתני' ,דשם במשנה בדף מ"ד א' איתא ,הביאו לפניו מליח תחילה
ופת עמו ,מברך על המליח ופוטר את הפת שהפת טפילה לו ,והיינו
דאף שהפת הוא חשוב יותר אזלינן בתר העיקר ,דהרי גם בדבר
שהוא חשוב ביותר אזלינן בתר המליח שאינו חשוב ,וא"כ נלמוד
מכאן דבכל עיקר וטפל אין החשיבות קובע כלל ,אלא קובע מה
שהוא עיקר ולא מה שהוא חשוב ,ומה שבכל מקום העיקר הוא
הקובע ,וכיון דהרוב הוא העיקר אין נפק"מ כלל לחשוב ,וע"ז כתב
דאין ראיה ממתני' דלא אזלינן בתר החשיבות רק כשלא נתערב,
ואוכל את הטפל משום העיקר ,בזה אין שום חילוק מה חשוב ומה
אינו חשוב ,ואף אם הטפל חשוב מאוד והעיקר אינו חשוב אזלינן
בתר העיקר ,משא"כ בעיקר וטפל המעורב ,כשצריך לקבוע מהו
העיקר אם הרוב הוא העיקר או החשוב הוא העיקר ,אף שבכל
מקום הרוב הוא העיקר ,אזלינן בתר החשיבות ואין ראיה מהמשנה
דאין מתחשבין בחשוב ,ואזלין בתר הרוב ,דהמשנה לא דנה רק
בטפל הנאכל משום העיקר ,אבל בעיקר וטפל המעורב אין ראיה
מהמשנה ואפשר דאזלינן בזה בתר החשוב ,ובודאי דלא כיון הגר"א
לומר דבעיקר וטפל המעורב לא אמרינן כלל דין עיקר וטפל ,דזה אי
אפשר לאומרו כמו שהקשה הבה"ל ,אלא דלא אמרינן דאזלינן בתר
הרוב ,וכן נראה בדיוק לשונו שם.
עירוב מים עם יין  -כוונתו לעשותו ליין
ט( אלא דיש להקשות איך מביא ראיה מחמרא דדרי על תלת
מיא שאע"פ שהמים הרוב מברכים עליו הגפן ,דשם הרי מתכוון
לעשותו יין ,וכל דבר שמתכוון אליו אף שהוא המיעוט הולכים
אחריו ,כמבואר במ"ב ס"ק ל"א דלא אזלינן בתר רוב המשקה אלא
כל דבר שהוא עיקר כוונתו ,הוא עיקר לענין ברכה ,והשני נפטר
בברכתו ,וכמש"כ לעיל סק"ד ,וא"כ עיקר כונתו שיהיה יין ואין
ראיה דלא אזלינן בתערובת אחר הרוב ,דכאן כונתו הוא ליין שהוא
המיעוט ולא למים וצ"ע.
הטעם שאין הולכים במים אחר הרוב  -שאין להם טעם עצמי
י( והנה המעיין בפרמ"ג בט"ז שהוא מקור דברי המ"ב שכתב,
יראה דלא חילק גם בין דבר חשוב לאינו חשוב ,אלא דוקא במים
שאין להם טעם עצמי ,דמקור דברי הט"ז הוא בסימן ר"ב ס"ק ט'
לגבי פירות שבשלן דדעת הרא"ש שהביא השו"ע שם ,דאפשר
דאם נכנס טעם הפרי במים מברך בפ"ע ,והקשה הט"ז דהרי לא

אזלינן בתר הטעם רק בתר הרוב והרוב הוא מים ומדוע מברכים
העץ ,ותירץ דהכא מיא בעלמא הוא ואין שם חשיבות נגד הטעם
של הפירות ,ועיין מש"כ בסימן ר"ה ס"ב ,ושם בס"ק ה' כתב ג"כ על
הדין שהמים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה של הירקות
וכתב ,אין להקשות מ"ש מאגוז המטוגן עם דבש דלא אזלינן בתר
הדבש אף שהדבש הוא הרוב ,דאגוז יש לו טעם עצמי ג"כ ולא
בטיל ,משא"כ במים דלית ליה טעמא כי אם מה שקיבלו מן הבשר
אזלינן בתר הבשר וכו' ע"ש ,וכתב בפרמ"ג בר"ב מש"ז ס"ק ט',
הקשה הט"ז אמאי אמרינן מיא דשלקי כשלקי וכו' הא יש רוב מים
ונכנס במים רק טעם ,ויברך שהכל ,ותירץ דמיא לא חשיבי והולכין
אחר הטעם ,וכי אזלינן בתר רובא בחשיב משקה עם משקה ולא
במשקה עם מים ,ובזה אתי שפיר ההיא דסימן ר"ד סעיף ה' ברמ"א
דפחות מששה חלקים מים אין הולכים אחר הרוב במיא ,הא בשאר
משקה חשוב הולכין אחר הרוב וכו' ,והט"ז בר"ה ס"ק ה' הוציא מזה
דין ירקות שבישלו בחומץ או שאר משקה שמברך על המשקה
שהכל ,משום דחשוב ,ואין הולכים אחר הטעם כי אם בתר רוב
ע"ש ,והיינו דפירש דברי הט"ז שיש חילוק בין מים שאינם חשובים
למשקה שחשוב ]ולא חילק שאחד חשוב יותר ואחד חשוב פחות[,
ובסימן ר"ה ס"ק ה' הביא הפרמ"ג קושיית הט"ז ותירץ דמים לא
חשיבי ובטלי לגבי טעם ירקות ,וכתב ויש תבלין לזה דאין להם
טעם מעצמן הלכך טעם הירק שבהם העיקר אע"פ שמים הרוב,
משא"כ יין בשכר וכדומה אע"ג דנרגש הטעם ,מ"מ הרוב יש לו
טעם בפני עצמו ,ומעתה אם בשלם עם בשר מקבלין המים טעם
טוב מהבשר ,ובטילי טעם הירקות במים שהם הרוב ,הואיל ויש
בהם במים טעם טוב מבשר.
יא( ומזה למד המ"ב דהברכה תלויה בחשיבות הדבר ודבר שאינו
חשוב אף שהוא הרוב אין מברכים עליו רק על הדבר החשוב
אף שהוא המיעוט ,ובאמת אין הכרח לפרש כן דברי הט"ז לחלק
בין מים לשכר ,ובין מים לבארשט )מי סלק( ,דהמים אינו חשוב
והבארשט חשוב ,אלא עיקר ההבדל הוא שהמים אין להם טעם
עצמי כלל ,וממילא הם בטלים ליין או לירק ,משא"כ שכר ובארשט
יש להם טעם עצמי ואינם בטלים ,אף ליין החשוב ,וכמבואר בסימן
ר"ד סעיף ז' דרק השותה מים לצמאו מברך שהכל ולא בשותה מים
סתם ,כיון שאין למים טעם עצמי כלל ,ומברכים בגלל התוצאה וכן
משמע בדברי הט"ז עצמו בסימן ר"ה דעיקר הטעם הוא משום
שאין לו טעם עצמי כלל ,דלא מצאנו חילוק בין דבר חשוב לדבר
שאינו חשוב] ,וגם קשה לומר דמים אינם חשובים כלל ,אלא רק
שאין להם טעם עצמי ולכן בטלים[ ועיין בפרמ"ג בפתיחה בהלכות
ברכות אות י"א בתנאי הא' שכתב שם ,התנאי הא' הוא שיהיו
התערובות שניהם דבר חשוב ובר חיובא ,הא באין דבר חשוב אף
שהוא הרוב בטל הוא לגבי המיעוט לדעת הט"ז בר"ב אות ט' וכו',
אף דעשר ידות יש בו מים גרידא ,מים לא חשיבא ובטילי וכו',
ונראה ממרוצת לשונו וכו' ,ב' טעמים יש ,א' ,מיא לא חשיבי ב',
שאין לו טעם בפני עצמו והפירות והירקות נותנים בהם טעם וכו'.
יב( הרי דלמד הפרמ"ג להדיא שיש שני ענינים ,ויש גם דין של
חשוב ואינו חשוב ,ולכאורה אין הכרח לומר כן בדברי הט"ז] ,וגם
הפרמ"ג עצמו בסימן ר"ב ור"ה כתב שיש לתרץ קושיית הט"ז מ"ש
מים משכר דאין הולכים אחר הרוב ,וחילק דמים מיירי שמכניס
בכונה ושכר מיירי שנפל שם ע"ש ,ואין הכרח לחידוש הט"ז אף
לפי פירוש הפרמ"ג[.
ולכן למסקנא :א( כשיש תערובת כמה דברים ,יש ללכת בברכה
אחר הרוב של התערובת .ב( וזה רק כששני הדברים חשובים,
אבל אם אחד הדברים המעורבים בתערובת אינו חשוב ,אף שהוא
הרוב ,בטל הרוב למיעוט החשוב ומברכים עליו כפי המיעוט .ג(
וזה רק אם הטפל אינו חשוב לגמרי ,אבל אם שני הדברים חשובים
ואחד חשוב הרבה ואחד חשוב מעט ,הולכים בברכה אחר הרוב
]ולפי הגר"א הולכים אחר החשוב[ .ד( ואפשר דהא דהולכים אחר
החשוב כשהשני אינו חשוב לגמרי ,זה רק במים ,שאין להם טעם
עצמי ,אבל כל דבר שיש לו טעם עצמי ,הולכים אחר הרוב ,כמו
שביארנו בדברי המ"ב .ה( ועוד חילוק יש בזה שהולכים בתר עיקר
כוונת האכילה ,ואפילו הוא המיעוט ,הרי הברכה היא לפי המיעוט,
וכשמערבים מים עם יין ,כוונתו לעשות יין ,ומברכים ע"ז 'הגפן'
אף שהיין הוא מיעוט .וכן בכל סוגי התערובת ,העיקר הוא למה
שכוונתו לעשות.
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שביארנו בשי' הרשב"א .אכן בלא"ה
יש להבין דאף לשיטת המדרש דהיה ו'
חלות לכל השבת ,וממילא ב' חלות לכל
סעודה ,מ"מ מהכי תיתי דלא תיסגי לזה
בכך שנוקט לתרוייהו בשעת הברכה,
וכפי שסובר רש"י.
ה[ וע"כ נראה לבאר מחלו' רש"י
והרשב"א באופן אחר ,דהנה גבי חיוב
קידוש במקום סעודה חקרו האחרונים
האם הוא חיוב מדיני הסעודה או דה"ז
דין בהיין ,דרק יין שבסעודה יש לו
חשיבות .ומעתה יש לחקור כעין זה גבי
לחם משנה האם ענין הוא דין בהפת,
)וכדין 'שלם'( דמהלכות בציעת הפת
נאמר דבשבת יברך על שני לחמים ,או
דהוא דין בחיוב הסעודה ,דחשיבות
סעודת שבת מתבטא בכך שהיא נקבעת
על ב' לחמים.
ומעתה י"ל דרש"י ס"ל דהוא דין
בבציעת הפת ולפיכך נאמר הדין דוקא
בעת הברכה ,וסגי א"כ בכך שבוצע לחם
א' .אבל הרשב"א נקט דהוא דין בחשיבות
הסעודה ולפיכך גם אחר הברכה על הפת
עדיין יש לו לבטא החשיבות ולבצוע על
ב' הלחם ואף לאכול משניהם ,וכדמוכח
בל' הרשב"א .ונפק"מ שתהיה הוא
באופן שבעת שבירך לא היה לפניו לח"מ
ובהמשך הסעודה השיג ,דלשי' הרשב"א
שפיר יש לו לבצוע על זה) .והפוסקים
דנו בזה ,וקיצרתי(.

ברכת מזל טוב
להולדת הבן
הרב!יאיר!בורשטייןומש'

להולדת הבן-הבכד
הרב!בנימין!גולד!ומש'
וחמיוהרבנחום!טאוב!שיחי'

השלוםזכריתקייםאי"הבלילש"ק
בביהכ"נ"דגלהתורה"

להולדת הבת
הרב!אשר!אופנהייםומש'
הרב!יהודה!דינבצקיומש'
הרב!אליהו!הופמןומש'
הרב!שמואל!זכריהומש'
הרב!יעקב!כץ!ומש'
הרב!חיים!קונצקיומש'

בהכנסו לנועם עול תו"מ
הרב!יצחק!ארנסט!ומש'
ובנםהבח'שמעון!שיחי'

פרשת השבוע
ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו
למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים )יד ,יא(

ולא הניחן הקב"ה .אמר להם :לגיונותי נתונין בצרה ואתם
אומרים לפני שירה"?
לפכך מיד כשיצאו ישראל מן הים בקשו מלאכי השרת
להקדים ולומר שירה ,מאחר שלא אמרוה קודם לכן.

מה פשר התבטאותם של בני ישראל דווקא בנוסח זה
"המבלי אין קברים במצרים"? אומר על כך רבי
צבי הירש פרבר ב"כרם הצבי" :ישראל ראו
מצד אחד את הסכנה הגדולה המרחפת
על מראה ההוד המופלא של מעמיד קריעת
עליהם מצד מצרים ,ומצד שני משה
ים סוף ,כותב רבי עובדיה מברטנורה בביאורו על
רבינו מתעסק בעצמות יוסף ,לכן הם
המשנה באבות )ה ,ד( האומרת כי עשרה ניסים
קטרגו וצעקו" :המבלי אין קברים
נעשו לישראל על הים .וז"ל" :אחד  -ויבקעו המים.
במצרים לקחתנו למות במדבר."...

שבת שירה

ובאמת התקיים בהם מה שאמרו
"לקחתנו למות במדבר" ,שהרי דור
יוצאי מצרים מתו כולם במדבר ולא
נכנסו לארץ .וכבר הזהירו חז"ל שלא
לפתוח פה לשטן )ברכות יט ,(.והביאו
לכך ראיה מישראל שאמרו )ישעיה א ,ט(:
"כמעט כסדום היינו" ,והנביא השיבם
)שם פס' י(" :שמעו דבר ד' קציני סדום".
אז ישיר )טו ,א(

שני  -שנעשה הים כמין אוהל ונכנסו ישראל
לתוכו ,כדכתיב )חבקוק ג ,יד(' :נקבת במטיו ראש
פרזיו' .שלישי  -שנעשה קרקעית הים הים יבש
בלא חומר וטיט ,כדכתיב )שמות יד ,כט(' :ובני
ישראל הלכו ביבשה' .רביעי  -שקרקעית הים
שדרכו בה המצריים שהיו רודפים אחרי ישראל
נתלחלח ונעשה חומר וטיט ,כדכתיב )חבקוק ג,
טו(' :חומר מים רבים' .חמישי  -שהמים הנקפאים
בקרקע הים לא היו חתיכה אחת אלא חתיכות
קטנות מעין לבנים ,ואבני הבנין מסודרים זה
אצל זה ,כדכתיב )תהילים עד ,יג(' :אתה פוררת

"וכיון שיצאו ישראל מן הים באו המלאכים
להקדים שירה לפני הקב"ה :יקדמו בני תחלה" )שמו"ר כג ,ז(.

תמה על כך המהר"ש אלגאזי )הובא ב"עץ חיים"( :מדוע דווקא
בשירה זו ביקשו המלאכים להקדים לישראל ,והרי חז"ל
אומרים )חולין צא" :(:אין מלאכי השרת אומרים שירה למעלה
עד שיאמרו ישראל למטה" ,ואם כך מה נשתנה שירה זו
משאר כל שירות?
ברם דרשו חז"ל )שמו"ר כג ,ז(" :בקשו המלאכים לומר
שירה לפני הקב"ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים,
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שמטרתה להוציא הרבים ידי חובתם,
אך לא בכל ת"ת או קריאה ,וקמ"ל
דגם במתורגמן צריך לעמוד ,אף שאינו
מוציא הרבים י"ח ,ושפיר איכא כ"ש
להקורא בתורה עצמו.
ואגב אבוא העיר"ה דהנה בשו"ע
)סו"ס קמה( ד"האידנא לא נהגו לתרגם,
משום דמה תועלת בתרגום כיון שאין
מבינים אותו" .וצ"ב לפי"ז אמאי לא
ביטלו גם את תקנת קריאת התרגום
שבשנים מקרא ואחד תרגום ,כיון שאין
אנו מבינים אותו ,והרי ב' התקנות
נלמדו מהא דמגילה )ג ,א( ובירושלמי
מנין לתרגום שנאמר "ויקראו בספר" זה
מקרא" ,מפורש" זה תרגום ,וצ"ע.
ושמא י"ל דהנה הגר"א ז"ל בביאורו
כתב" :האידנא כו' .שגם בימי חכמי הגמ'
היו מקומות שלא נהגו לתרגם כמש"ש
כ"ג ב' ל"ש אלא במקום כו' תוס' שם
ד"ה לא כו' ובירושלמי והביאו הרא"ש
שם והטור א"ר מן מה דאנן חמיין
דרבנן נפקי לתעניתא ולא מתרגמי הדא
אמרה שאין התרגום מעכב" ,עכ"ל.
נמצא שתקנת חז"ל לקרוא שמו"ת
היא חובה גמורה ,ולכן לא איכפ"ל
שכיום לא מבינים התרגום .אך תקנת
המתורגמן לא היתה תקנה כללית ואכן
היו מקומות שאף בשעת התקנה לא
תירגמו ,ולכן כשבטלה סיבת התקנה,
שוב נחשבים כל המקומות כאותן
מקומות שלא תירגמו בהם מעולם.

בכך אפשר להבין את דברי רחב אל המרגלים )יהושע ב,
ט(" :ותאמר אל האנשים ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ וכי
נפלה אימתכם עלינו" .ומאד יפלא ,וכי מנין ידעה "כי נתן ה'
לכם את הארץ" עד שאמרה בבטחה "ידעתי"?

בעזך ים' שנעשה כעין פרורים .ששי  -שנתקשו
המים הנקפאים ונעשו קשים כסלעים ,כדכתיב
)שם(' :שברת ראשי תנינים על המים' ,והמצרים
נקראו תנינים .שביעי  -שנגזר הים לי"ב גזרים
כדי שיעברו כל שבט ושבט בדרך אחד לבדו ,היינו
כדכתיב )שם קל"ו ,יג(' :לגוזר ים סוף לגזרים'.
שמיני  -שקפאו המים כספיר ושוהם וזכוכית ,כדי
שיראו השבטים אלו את אלו .שעמוד האש היה
מאיר להם וזהו שנאמר )שם יח ,יב(' :חשכת מים
עבי שחקים' ,כלומר קיבוץ המים כעבי שחקים
כעצם השמים לטוהר .תשיעי  -שהיו יוצאים מים
מתוקים שהיו שותים אותם .וזהו שנאמר 'נוזלים'.
עשירי  -שלאחר ששתו מהם מה שרצו ,הנותרים
מהם היו נקפאים ונעשים ערמות .דכתיב )שמות
טו ,ח(' :נערמו מים נצבו כמו נד נוזלים'".

תיפול עליהם אימתה ופחד ...עד יעבור עמך ה' עד
יעבור עם זו קנית )טו ,טז(
"עד דיעבר עמך ה' ית ארנונא ,עד די יעבר עמא דנן די פרקתא ית
ירדנא" )אונקלוס(

אמר מרן הגרי"ז :לפי התרגום ,הרי "עד יעבור" הראשון
מתייחס לחציית נחל ארנון ,ואילו "עד יעבור" השני מתייחס
לחציית הירדן ולכניסה לארץ ישראל .הרי שכאן הובטחו
ישראל שיעברו את הירדן ויכנסו לארץ.

מעשיהם של צדיקים

ברם כאמור ,כבר בעת קריעת ים סוף
הובטחו על הכניסה לארץ ויחד עם
ההבטחה זו הובטחו גם כי "תיפול
עליהם אימתה ופחד" .וכיוון שראתה
רחב כי ההבטחה הראשונה התקיימה,
שהרי " -כי נפלה אימתכם עלינו" ,ידעה
בוודאות כי גם ההבטחה השניה תתקיים
" -ידעתי כי נתן ה' לכם את הארץ".

ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון
את התוף בידה ותצאן כל הנשים
אחריה בתופים ובמחולות )טז ,כ(
"בתופים ובמחולות  -מובטחות היו
צדקניות שבדור שהקדוש ברוך הוא עושה
להם ניסים והוציאו תופים ממצרים" )רש"י(

ה"שפת אמת" מבאר את מקומם של
ה'תופים' על דרך הפשט :כאשר פלט הים
את המצרים וכל אשר להם ,בין שאר הדברים
שנפלטו בביזת הים היו גם תופים ,כדרך שלוקחים המלכים
כאשר יוצאים להלחם .אומנם על מרים הנביאה נאמר שהיא
לקחה את "התוף" בידה ,ומשמע שהיה זה 'תוף' מיוחד.

יתכן לפרש כי בהיותה נביאה היה לה תוף מיוחד ,כפי
שנאמר אצל הנביאים הזקוקים לכלי שיר )מלכים ב ג ,טו( "קחו
לי מנגן" ,וכן )שמואל א י ,ה( "ולפניהם נבל ותוף וחליל וכינור".
ולכן כאשר התקיימה הנבואה שהתנבאה קודם הולדת
משה ,לקחה תוף מיוחד זה שהיה אצלה תמיד כנביאה.

רבי זושא מהאנפולי זצ"ל

הכסף!" שמחת הנאספים היתה גדולה.
כל ימיו ברח רבי זושיא מן הכבוד .לא
לגרש מן העיר בבזיון
אבל ,למרבה ההפתעה הודיע רבי זושיא
היה מובן לו כלל הכיצד רודפים הבריות
שהוא דורש עמלה כדמי תיווך עשרה
אחר מדה מגונה זו בכל מאודם שעה
אחוזים מערך המציאה .הקהל נדהם מחוצפתו של ההלך העני
שכבודו ית' מלא עולם.
הסיפור הבא ממחיש עד כמה ניקה את כל חדרי לבו אף והאלמוני ,והם החלו לגעור בו" :אינך מתבייש?! אין בלבך רחמים
משייריה של מדה מגונה זו .עני מרוד היה כל ימי חייו ,כאשר הגיעה על כלה עניה?! כך אתה רוצה לביישה ברבים?!" אולם דבר לא
בתו לפרקה לא היה בידו פרוטה לפורטה כיצד להשיאה בכבוד הועיל .רבי זושיא עומד על שלו .או שיתנו לא את עמלתו או שאינו
וכראוי .בני ביתו הדואגים דוחקים בו שיראה מה לעשות ,שישתדל נותן את הכסף .הקהל שהחל לאבד את סבלנותו החל ללוות את
ויביא טרף לביתו ,ואילו הוא עצמו בה' שם מבטחו .יום אחד מקבל צעקותיו גם בדחיפות וכמעט עד להרמת ידים הגיעו .לבסוף ,לקחו
אותו אל רב העיירה .הרב ,לאחר ששמע
רבי זושיא הודעה מרבו המגיד ממזריש
את טענת הצדדים פסק כמובן שעל
שיבוא לביתו .נכנס רבי זושיא לבית
רבי זושיא להחזיר מיד את הכסף.
המגיד ורבו מודיע לו ללא שהיות :יודע
מאבות תנועת החסידות
הנאספים הוציאו מידיו בכח את הכסף
אני שאין בידך סכום כל שהו להשיא
אחיו של הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק.
וגרשוהו בחרפות מן העיירה.
בו את בתך .הא לך חמש מאות רובל
מגדולי תלמידיו של המגיד ממזריטש'
לימים עבר המגיד ממזריץ'
ומן השמים יסייעו לך למצוא חתן ראוי
מעט מדברי תורתו מובאים
בעיירה .התלונן באזניו רב המקום
לבתך.
בספר "מנורת הזהב"
על התנהגותו של הלך עני שנראה
באחת
התעכב
לביתו
חזרה
בדרכו
נפטר בשיבה טובה בב' בשבט תק"ס
מ"כת" החסידים" .המגיד שהבין היטב
האכסניות שבדרך ,פתאום שמע קול
שמדובר ברבי זושיא ,שאלו בהזדמנות
רעש ומהומה מלווה בבכיות רמות.
הסתכל הצדיק מבעד לחלון חדרו ולצערו נוכח לדעת שבחדר הראשונה לפשר ההתנהגות המוזרה.
השיב לו רבי זושיא :כשראיתי את יגונם של בני העניים היתומים
הופרה שמחת נישואיה של יתומה מאב משום שהחתן אינו רוצה
לפתע לקדש את המיועדת לו .ירד רבי זושיא לשאול מדוע קרה מה ביות חופתם ,נכמרו רחמי עליהם וחלטתי להעניק להם את הכסף
שקרה .מפי המוזמנים לחתונה למד לדעת שהאלמנה אם הכלה שהרבי נתן לי לנשואי בתי .אולם בדרך לחדרי כשהלכתי להביא את
נוכחה לדעת ממש לפני העמדת החופה שכסף הנדוניה בסך חמש הכסף "ליווה" אותי היצה"ר והחל לשתול בי מחשבות של כבוד.
מאות רובל ,שנאסף בעמל רב  -נאבד .והנה ,החתן היתום ,הודיע "אתה יותר גדול מאברהם אבינו" שמעתי את אותו מלך זקן וכסיל
באותו רגע שאם לא יקבל את הסכום כולו לפני החופה ,אין הוא לוחש באזני .חששתי שמדת הגאוה תחדור אל לבי ועניתי לו ליצר
אומר" :הרי את מקודשת לי" .הבכיות של אם הכלה ושל הכלה הרע" :אתה רוצה להכשילני?! אתה תראה שיקחו ממני את הכסף
ויגרשו אותי מן העיר בחרפות וגידופים".
עצמה עוררו את רחמי הצדיק.
סיפור אחד מחייו של אחד מעובדי ה' הגדולים.
רבי זושיא נכנס אל מעגל הנאספים והכריז" :מצאתי את

מתולדותיו

זמני הלכה למעשה אופק אלעד

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

הרב שמואל ברוך גנוט
בעמח"ס "ויאמר שמואל"

לימוד תורה בעמידה ועמידה בקריאת התורה
מגילה כא ,א :הקורא את המגילה עומד ויושב וכו' ,תנא משא"כ בתורה .מנהני מילי אמר רבי אבהו דאמר קרא
"ואתה פה עמד עמדי" .ואמר ר"א אלמלא מקרא כתוב א"א לאומרו ,כביכול אף הקב"ה בעמידה .ואמר ר"א מנין
לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע ,שנאמר "ואתה פה עמד עמדי" .ת"ר מימות משה ועד רבן
גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד .משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב .והיינו דתנן
משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה.
והנה קי"ל בשו"ע ורמ"א )ר"ס קמא( ש"צריך לקרות מעומד ,ואפילו לסמוך עצמו לכותל או לעמוד ,אסור .וכן
החזן הקורא צריך לעמוד עם הקורא" ,והיינו דאע"פ שמימות ר"ג בטל ענין העמידה ,מ"מ בקריאת התורה חייבים
הקורא והעולה לעמוד .וצ"ב ,שאם דין עמידה לא התבטל לענין קריאה"ת ,כיון שהיא קריאה שיש לה סוף ובפרק
זמן מועט שכזה אפשר לעמוד ,א"כ אמאי הציבור אינם צריכים לעמוד בשעת קריאה"ת ,והרי לענין עמידת הציבור
בשעת קריאה"ת ,כתב השו"ע )סו"ס קמו(" :א"צ לעמוד מעומד בעת שקורין בתורה" ,והרמ"א כתב" :ויש מחמירין
ועומדין ,וכן עשה מהר"ם".
ונראה שבעוד שדין קריאה"ת בעמידה ודין לימוד הרב והתלמיד בשווה ,נילף מ"ואתה פה עמוד עמדי" ,הרי שדין
עמידה בכל לימוד תורה לא נלמד מפסוק זה ,ואף מובא בגמ' גבי זה הפסוק ד"ואנכי עמדתי בהר" .ובפשטות דין
עמידה בקריאה"ת היא רק להקורא ,הנחשב כמקבל התורה מסיני ,ולא ליתר השומעים ,שאינם נחשבים כמקבלי
התורה מסיני ,ורק שהמהר"ם החמיר והוסיף שראוי גם לציבור לעמוד] ,וכמש"כ הב"ח ע"ד המהר"ם כך" :אכן נראה
דלאו מדינא היה נוהג כך אלא כיון דצריך כל אדם להעלות על דעתו כששומע הקריאה מפי הקורא כאילו קיבלה
באותה שעה מהר סיני וכן כתב בספר הזוהר ומביאו ב"י ובהר סיני היו כל ישראל עומדין כדכתיב "אנכי עומד בין
יי' וביניכם" ,לכך הגון וראוי שיהו עומדין בשעה שקורא בס"ת אבל בין גברא לגברא פשיטא דאין צריך עמידה אף
לנוהגין לעמוד בשעה קריאה אבל מדינא אין צריך לעמוד אלא הקורא ובשעת קריאה"[ .ודין זה לא התבטל ,גם
לאחר שירדה חולשה לעולם מימות ר"ג.
ואולם הפוסקים )ר"ס קמ"א( הביאו לגבי דין עמידה בקריאה"ת את ד' הירושלמי )שם פ"ד ה"א(":ר"ש בר"י עאל
לכנישתא חד ברנש קאים מתרגם סמיך לעמודא ,אמר ליה אסור לך ,כשם שניתנה באימה ויראה ,כך אנו צריכין
לנהוג בה באימה ויראה" ומכאן שסמיכה כישיבה בנדו"ד .והלבוש )ר"ס קמא( כתב" :והקורא בתורה צריך לקרות
מעומד ,וכן החזן המקרא אותו עומד עמו ,מדאמר ליה הקב"ה למשה "ואתה פה עמוד עמדי" ,משמע אפילו השי"ת
המקרא למשה היה עומד כביכול ,וא"כ כ"ש שכל ישראל היו עומדין מפני אימת הקב"ה הנותן אותם ,ואמרינן
)ירושלמי מגילה פ"ד ה"א( כשם שנתנו באימה ,כך אנו צריכין לנהוג בה באימה" .והנה אם העמידה ואי הסמיכה
היא מפאת חיוב האימה הנצרך בה ,א"כ מדוע ביטלו את דין העמידה בכל לימוד תורה ,והרי אמרי' באבות )פ"ו
מ"ה( דממ"ח קניני תורה הוא לימודה באימה ויראה ,ופרש"י באבות דהוא מדכתיב "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך
בחורב" .וא"ת דביטלוהו ,אזי שיבטלוהו גם לענין עמידה בקריאה"ת.
והנה האחרונים הקשו לדעת הרמב"ם ,מ"ש קריאה"ת מקריאת המגילה ,כיון שבשניהם כתב שצריך עמידה
לכתחילה ואילו בדיעבד בשניהם יוצאים י"ח בישיבה) .ועי' טו"א ,ולענין סמיכה כתבתי דנפ"מ ביניהם לענין סמיכה,
דבקריאה"ת לא מהני ובקריאת המגילה מהני ,ושו"מ כן בפרמ"ג סי' קמ"א ,וכ' נפ"מ נוספת דבקריאת המגילה
מועלת מחילת הציבור( ,והשפת אמת כתב על שאלה זו כך" :י"ל דבתורה אפי' ביחיד מעומד דוקא .ול"מ קודם ימי
ר"ג ,רק אפי' אח"כ אפשר דרק לימוד בקביעות התירו מיושב ,משום עת לעשות וחולשא דאינשי .אבל לקרות בס"ת
לפי שעה ,אפי' ביחיד העמידו על דין תורה דדוקא מעומד כנ"ל ומיושב שפיר שיטת הרמב"ם" ,עכ"ל .ולדבריו ייקשה
אמאי הציבור אינם צריכים לכו"ע לעמוד בשעת קריאה"ת ,כיון דהיא קריאה לפי שעה ,וצ"ע.
ואמנם בד' המאירי יל"ע האם סבר שגם בקריאה"ת גופא שייכא ביטול תקנת העמידה ,אחר שירדה חולשה ,דכ'
וז"ל " :התורה אין קריאתה אלא בעמידה ,דרך סמך הביאוה מן המקרא ,שנאמר "ואתה פה עמוד עמדי" .בתלמוד
המערב התבאר שלא הישיבה בלבד נאסרה בזה ,אלא אף הסמיכה על העמוד .ושם העידו על חכ"א שראה במתרגם
אחד שהיה נסמך על העמוד וקורא ואמר לו אסור לך כשם שנתנה באימה ,כך אנו צריכין לנהוג בה באימה .ומכאן
סמכו קצת חכמים למחות על החזן ועל הקורא שלא לסמוך על הלוח שספר תורה עליו .אלא שאפשר לסמוך על מה
שאמרו בסוגיא זו משמת רבן גמליאל ירדה חולשה לעולם" ,עכ"ל .ומדבריו אנו למדים שקרא ד"ואתה פה" אינו אלא
אסמכתא ,וכן שאסור לסמוך בשעת קריאה"ת ,אך גם בזה יש לסמוך על הא דירדה חולשה לעולם .ואמנם המאירי
מביא זאת בלשון "אפשר לסמוך" ,ומשמע שאינו לכתחילה כמו ישיבה בשעת לימוד התורה אחר זמן ר"ג ,וצ"ת.
ב( הרמב"ם לא הזכיר שקריאת התורה בעמידה ,ורק כתב )תפילה יב ,יא( כך " :ואין התורגמן נשען לא לעמוד ולא
לקורה ,אלא עומד באימה וביראה" .וכ' ההג"מ בשם הרמ"ך והכס"מ דכ"ש הקורא עצמו .והדבר צ"ב אמאי השמיט
הרמב"ם דין זה בקורא והביאו רק במתורגמן ,ועי' זכרון שמואל )סי' לג( וישועות דוד ועלי אור )מגילה כ"א( ועו"ס.
והנראה בזה דהנה הרמב"ם )שם ה"י( כתב " :מימות עזרא נהגו שיהא שם תורגמן מתרגם לעם מה שהקורא קורא
בתורה כדי שיבינו ענין הדברים" .והיינו דתרגום המתורגמן אינו להוציא הרבים י"ח קריאה ,אלא עניינו לתועלת
הבנת הדברים.
והנה הבאר שבע )סוטה מא( ייסד דלא אמרינן שאסור לקרות בתורה בצבור מיושב ,אלא דוקא להוציא אחרים
על ידי חובתן של מצות קריאה .ונראה דהרמב"ם רצה לנטות מדברים אלו וע"כ הדגיש לנו שדין עמידה שייכת
במתורגמן ,דהא אם היה מביא דין זה רק בדין הקורא בתורה ,סד"א דהיא הלכה בקריאה
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ארגון מבקשי ה'

כולל ערב "חיי יהושע"

הננו להודיע כי במוצ"ש הקרוב
תתקיים אי"ה שיחת חיזוק
מפי הרה"ג

לרגל סיום הל' יחוד יתקיים
אי"ה שיעור סיכום הלכה
למעשה מפי הרה"ג

רבי יהודה יוספי שליט"א
בבי"כ "אהל תמר" בשעה 8:30

רבי צבי אברהם ווייל שליט"א
בביהכ"נ סלבודקא ביום ראשון
י"א שבט בשעה 21:20

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

6:42
6:42
6:42
6:42
6:42
6:41
6:41
6:41

6:50
6:50
6:50
6:50
6:49
6:49
6:49
6:49

8:27
8:27
8:27
8:27
8:28
8:28
8:28
8:28

9:13
9:13
9:14
9:14
9:14
9:14
9:14
9:14

4:56
4:57
4:57
4:58
4:59
5:00
5:01
5:02

ישיבת "כנסת יחזקאל"
הננו להודיע כי בליל שבת קודש ישא דברים
מורנו המרא דאתרא שליט"א
בין קבלת שבת למעריב

בית דין צדק -אלעד

בתי הוראה  -בי"ד לעניני ממונות -
כשרות  -עירובין -קופת העיר מתן
בסתר -רישום נישואין -יעוץ רפואי
בראשות מורנו המרא דאתרא

הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן

שליט"א

המרכז :ר' טרפון  2אלעד טלפון 9096571:פקס9369453:

הודעה ואזהרה
א( לקראת ט"ו בשבט הבעל"ט ולאחר ששמענו כי יש
מקומות בעיר שמוכרים פירות וירקות ללא שום כשרות
והשגחה הן ע"י אנשים פרטיים והן ע"י ארגונים למיניהם
שאינם בקיאים בכשרות וכן יש חנויות המוכרות פירות
יבשים ופיצוחים ללא פיקוח הבד"צ.
הננו להודיע כי לאחר שביררנו נודע כי יש בהם בעיות
רבות ,הן של ערלה והן של טבל וכד'] ,גם למי שמעשר
אח"כ בביתו ישנה בעיה ,מאחר שפירות וירקות אלו
באים מכמה מקומות וחלקם מעושרים וא"כ המעשר
יכול להיות מהפטור על החייב ולא חל המעשר[ .כמו"כ
בפירות יבשים ישנם בעיות נוספות של הוספת חומרים
שונים במפעלים בחו"ל ללא פיקוח ,וכן ישנם בעיות רבות
של זיופי כשרויות שונות.
ב( וכן הרינו להודיע שכל הפירות היבשים ,גם אלו שנקנו
בחנויות שבפיקוח הבד"צ יש לבדוק היטב מתולעים ואין
השגחה על נקיות מתולעים ,על אף שמשתדלים להביא
את הסחורה הנקיה ביותר שיש בשוק ,מ"מ אין בזה נקיון
מוחלט וכ"א צריך לבדוק לעצמו שלא להכשל ח"ו באכילת
תולעים המטמא ומטמטם את הלב .וכפי שכתב באור
החיים הקדוש שגם מי שאכל באונס מטמטם את ליבו.

וידע הציבור ויזהר!

*******
להלן החנויות בהם נמכרים פיצוחים
ופרות יבשים בפיקוח וועד הכשרות
 [1קלית יִ בגי  -מרכז מסחרי יהלום.
 [2פינת האושר  -מרכז מסחרי נחלת יצחק.
 [3הטבע שלי  -מרכז מסחרי נחלת יצחק.
 [4טופ טבע  -מרכז מסחרי רימון.

בברכת התורה ,וועד הכשרות

ביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא"
הננו להודיע כי בין קבלת שבת
למעריב ישא דברים הרה"ג
רבי יעקב אסטרייכר שליט"א
מתקבלים אברכים לכולל יום שלם/אחה"צ
עדיפות תינתן לאברכים בעלי גישה ללימוד עם
ילדים לפרטים052-7626485 :

הננו שמחים להודיע כי ה'וועד' הקבוע המתקיים כל
שבועיים בענין עבודת התפילה לפי
הספר נתיבות עולם מהמהר"ל
מפי הגה"צ רביסענדר ארלנגר שליט"א
הוועד יתקיים במוצ"ש פר' בשלח בבית שני שע"י
ביהמ"ד המרכזי "מאור שרגא" בשעה 8:45



