
פקודי מסיימת את תאור המשכן וכליו. בין פרשת פרשת פרשת פרשת 
שאר הפריטים יש את תאור החשן ואבניו היקרות 
בארבעת הטורים. שמות רחובות שכ' המעטירה 
"הר שמואל" קרויים ע"ש האבנים היקרות שהן 

 אבני החושן (הרחוב הראשי). 
המעוטר בצורה מרהיבה החל משבוע זה, העלון  העלון  העלון  העלון  

זוכה לכלי מפואר כיאה לעלון המשקף את אופיו 
וצביונו של חזון הקמת השכונה כל זאת הודות 
לפעילותו המסורה והבלתי נלאית של הרה"ג ר' 
דוד שרעבי שליט"א המייסד והמו"ל של "תורת 
הר שמואל", אנו זוכים מדי שבוע לדברי תורה, 
 השקפה וסקירה כללית על חיי התורה בשכונתינו.

מיקום השכונה למרגלות ציונו של נביא ישראל 
זיע"א, מקנה אוירת קדושה  שמואל הנביא 

 מיוחדת המחייבת את כולנו לנהוג בהתאם.
"ברקת" +   –  1588, "תורת הר שמואל" בגימט'  אגבאגבאגבאגב

"ספיר" + "אחלמה" + "ישפה" בצרוף סך האותיות 
 .1588(אבני החושן) =  12של האבנים + 
אמר הגאון למה הזכיר הכתוב מה כל הזהב ...  כל הזהב ...  כל הזהב ...  כל הזהב ...  

שעשו בכסף ולא הזכיר מה שעשו בזהב ?   (אבן 
עזרא). ויש לתרץ : הכסף היה ממחצית השקל 
שכל אדם מישראל היה מחויב לתרום, והבין 
משה שבתוך כל ישראל יימצאו בוודאי חשדנים, 
. אבל הזהב בא מנדיבי לב  ן שיבקשו חשבו

 (תפארת יהונתן)מועטים והללו אינם חשדנים.      
"משכן" בגימטריא ארבע המשכן משכן העדות ... המשכן משכן העדות ... המשכן משכן העדות ... המשכן משכן העדות ... 

מאות ועשר, כנגד שנותיו של המקדש הראשון. 
"המשכן" ביחד עם חמש אותיות של "המשכן" 
בגימטריא ארבע מאות ועשרים, הן שנותיו של 
בית המקדש השני. "העדת" ארבע מאות שבעים 
ותשע, כנגד השנים שהיה קיים המשכן עד הקמת 

  (רבנו בחיי)בית המקדש הראשון על ידי שלמה.    
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר 

 . . .  ' ה ה  ו . צ . .  ' ה ה  ו . צ . .  ' ה ה  ו . צ . .  ' ה ה  ו י   צ כ  , ה כ א ל מ ה  " ל כ " 
בפרטות אפשר שיהיו חסרונות, אך הכלל הוא 

  -טוב. הוא שאמר בלק : "אפס קצהו תראה"  
על יחידים, על קצה העם, אתה יכול לראות 

 "וכולו לא תראה", על כלל   -חסרונות ופגמים  
 ישראל כולו לא תראה כל פגם.

  (הרב י' י' טרונק מקוטנא)                                    

ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל 

, ב) “ ח פסוק כ “(שמות פרק ל את משהאת משהאת משהאת משה‘ ‘ ‘ ‘ אשר צוה האשר צוה האשר צוה האשר צוה ה

י שמשה רבינו אמר לבצלאל שיעשה “ מסביר רש 

קודם את הכלים ואחר כך את המשכן, אמר לו 

בצלאל הרי מנהג העולם הוא לעשות תחילה בית ורק אחר כך שמים את הכלים בתוכו, אמר לו משה רבינו 

“ בצל אל היית? ”נכון! כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא! קודם הבית ואחר כך הכלים, והוסיף משה ואמר לו 

כי בוודאי כך צוה לי הקדוש ברוך הוא, וכך באמת עשה בצלאל את המשכן תחלה ואחר כך הוא עשה את 

 הכלים,

כן למה משה רבינו בהתחלה אמר לבצלאל שתחילה אם אם אם אם 

לעשות את הכלים ורק אחר כך את הבית? הרי משה 

ה אמר לו כדברי בצלאל, אז “רבינו עצמו אמר שאכן הקב

 למה שינה תחילה משה רבינו את סדר האמירה?

שבונים מקום תורה ועובדים קשה מאוד על הבנין אך יש יש יש יש 

שוכחים שכל הבנייה של בנין הוא לצורך העיקר שזה 

התורה והתפילה שיש בתוכו, לצורך עבודת המקדש, 

לצורך הישיבה וכדומה, ואחר שנבנה הבנין שומרים עליו 

אין העיקר הבנין אלא כל הבנין “,  מוזיאון ” להבדיל כמו  

 הוא בשביל העבודה שיש בתוכו.

לכן משה רבינו אף שלא ציווה בעצם לעשות את הכלים קודם, אבל הוא הקדים כללית את עשיית הכלים 

לבנין הבית, וכל זאת כדי להדגיש שעיקר המשכן זה הכלים שבתוכו ולא עצם הבנין בלי הכלים, אך 

 כשבצלאל שאל אותו למעשה מה קודם, אמר לו משה שנכון, עושים את הבית לפני הכלים כמנהג העולם.

כשבונים בית הכנסת, ישיבה, או כל מקום לקדושה, המצווה היא גדולה מאוד בעיקר בגלל התורה 

והתפילה שמתקיימים בו, ואשרי הבונים שהם אנשים שעמלים בתורה וגם אחרי הבנייה פועלים להרבות 

 תורה ותפילה!

 

והנשיאים הביאו  והנשיאים הביאו  והנשיאים הביאו  והנשיאים הביאו  עוסקת במשכן, כמו הפרשה הקודמת, בפרשה הקודמת פרשת ויקהל כתוב: הפרשה שלנו הפרשה שלנו הפרשה שלנו הפרשה שלנו 

,  וכתב רש"י שכך אמרו הנשיאים: נמתין (ל"ה כ"ז) את אבני השהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן  את אבני השהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן  את אבני השהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן  את אבני השהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן  

קודם לראות מה שיתנדבו כל הציבור למלאכת המשכן ומה שחסר אנו נשלים, כיון שהשלימו הציבור את 

הכל וכו' אמרו נשיאים מה עלינו לעשות? מה נשאר להביא עוד שאנחנו נוכל להביא לתרומת המשכן? 

הביאו את אבני השהם וכו' הם הביאו את האבנים לאפוד ולחושן! וכיון שהם התעצלו בתחילה לכן נחסרה 

 ‘.אות משמם, שבמקום הנשיאים כתוב בפרשה והנשיאם חסר אות י

בתרגום יונתן בן עוזיאל פירש שהביאו הענני כבוד אבנים טובות ומזה לקחו הנשיאים והביאו אותם אמנם אמנם אמנם אמנם 

לחושן!  ורואים שחלוקים רש"י ויונתן בן עוזיאל בפירושם, שרש"י לומד שהפסוק והנשיאים מדבר על 

הנשיאים עצמם ורק כיון שהם התעצלו לכן נחסר משמם אות יו"ד, אבל ביונתן בן עוזיאל מפרש את 

הפסוק והנשיאים שהפסוק מדבר על ענני הכבוד, ורק שאחר כך לקחו הנשיאים מזה ונתנו את האבנים 

 למשכן אבל הפסוק לא מדבר על הנשיאים עצמם אלא על ענני הכבוד.

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין
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 מזל טוב!
חיים שמחה ‘ להר

 ו“הירוטברג ורעיתו 
על הולדת הבן, תזכו ותראו 

 נחת באורך ימים ושנים!
 שלום זכר בליל שבת

 8:30בחסידי 

 

 מזל טוב!
 ו“היאליהו גינדי ורעיתו ‘ להר

על הולדת הבת, תזכו ותראו נחת 
 באורך ימים ושנים!

1 
 5המשך בעמוד 



 

האוכל עוגה או וופלים אשר יש בהם 
רוב תערובת ביצים שמן וסוכר ואין 

אוכל כזית בכדי אכילת פרס קמח, איזה 
 ברכה אחרונה יברך

לעניין ברכה ראשונה ודאי שמברך בורא מני הנה  הנה  הנה  הנה  

מזונות, כדאיתא בגמרא  ברכות דף לו:, גופא, רב 

ושמואל דאמרי תרוייהו: כל שיש בו מחמשת 

המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות ואיתמר נמי, 

רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל שהוא מחמשת 

 המינין מברכין עליו בורא מיני מזונות. 

פסק מרן בשולחן ערוך סימן ר"ח סעיף ב' , וז"ל  וכך וכך וכך וכך 

חמשת מיני דגן  ששלקן או  כתשן ועשה מהם 

תבשיל, כגון מעשה קדירה  הריפות וגרש כרמל  

ודייסא,  אפילו עירב עמהם דבש  הרבה יותר מהם 

או מינים אחרים הרבה יותר מהם, מברך עליו בורא 

מיני מזונות ולבסוף על 

המחיה אבל אם לא נתן 

א  ל א ל   י ש ב ת ב ן  ג הד

לדבקו ולהקפותו, בטל 

 בתבשיל.

ם   ל ו ם  א ל ו ם  א ל ו ם  א ל ו ה א כ ר ב ן  י י נ ע ל

אחרונה בזמן שלא אכל 

כזית בכדי אכילת פרס 

מהקמח אלא בצירוף 

שאר התערובת יש בזה 

"א  י ה,  ול גד קת  מחלו

לברך על המחיה , וי"א לברך נפשות , וי"א לא לברך 

 כלל, וכדלהלן,

ערוך  סימן רח סעיף ט'  כתב וז"ל  עירב בשולחן  בשולחן  בשולחן  בשולחן  

קמח  דוחן ושאר מיני קטניות עם קמח של חמשת 

מיני דגן ובשלו בקדירה,  מברך  בורא מיני מזונות 

ועל המחיה ואם עשה ממנו פת,  מברך המוציא  

וברכת המזון ודוקא שיש באותו קמח מחמשת 

מינים כדי שיאכל ממנו כזית דגן  בכדי אכילת פרס,  

אבל אם אין בו זה השיעור מחמשת המינים,  אינו 

מברך לבסוף ברכת המזון, אלא  בתחלה  מברך 

המוציא כיון שיש בו  טעם דגן אף על פי שאין בו 

כזית בכדי אכילת פרס,  ולבסוף  על המחיה ואם 

בשלו   בקדירה,  מברך תחלה בורא מיני מזונות  

 ואחריו בורא נפשות. 

מגן אברהם מיהו אם לא עירבו עם קמח רק וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

עם שאר מינים מברך במ"מ ועל המחיה אפילו ליכא 

בכא"פ כמ"ש ס"ב , וכתב המשנה ברורה סימן  ס"ק 

רבים מהאחרונים נתקשו בזה דלא  -מ"ז על המחיה 

מצינו כיוצא בזה בברכות דמתחלה המוציא ולבסוף 

על המחיה ועוד דמאי שנא מהא דכתב לענין בישול 

בקדרה דאין מברך לבסוף רק בנ"ר מחמת דאין בו 

כדי אכילת פרס וה"נ לענין פת ומחמת זה באמת 

הגיה הגר"א דצ"ל גם כאן ולבסוף בנ"ר והרבה 

אחרונים טרחו ליישב דברי השו"ע [עיין בא"ר 

ובמטה יהודה] ומחמת זה ראוי לירא שמים שלא 

יאכל פת כזה אלא בתוך הסעודה ומ"מ הנוהג 

כדברי השו"ע אין למחות בידו דכן סתמו הרבה 

אחרונים לדינא ודע עוד דה"ה אם בהפת היה 

מעורב קמח דגן כזית בכדי א"פ אלא שהוא לא אכל 

שלא היה שיעור כזית דגן רק מקצת מהפת 

מכל הזיתים שאכל ג"כ אינו מברך בהמ"ז אלא על 

המחיה לדעת השו"ע או בנ"ר לדעת הגר"א: ובס"ק 

מ"ח כתב מ"מ לענין פת כיסנין שמעורב בתבלין 

הרבה [כגון צוקע"ר לעק"ך] נוהגין העולם לברך 

עליו לבסוף על המחיה כשיש בו כזית אף שבמין דגן 

לבדו שנמצא בו אין בו שיעור כזית ואולי שטעמם 

מפני שהתבלין בא להכשיר את האוכל מצטרף עם 

האוכל גופא לשיעור וכדאיתא כעין זה במ"א סימן 

ר"י. ולכתחלה טוב ליזהר לשער שיהיה בהקמח 

שיעור כזית, וכן כתב הפרי חדש ששאר התערובת 

נגרר אחר הדגן ואע"פ שהוא הרוב יברך בסוף על 

 המחיה.

בחזון עובדיה כתב אע"פ שדעת מרן לברך על הרב  הרב  הרב  הרב  

המחיה וכן ראוי לנהוג מחמת מחמת ספק ספיקא 

ובזה מועיל לבטל לאו דלא תשא ולא אומרים ספק 

ברכות להקל , ועוד טעמים, אולם ראוי להחמיר ולא 

יברך לאחריה כלל , אולם באור לציון כתב כיון 

שנוהגים העולם בזה כדעת מרן לברך על המחיה כן 

 פוסקים, שהרי לא אומרים סב"ל נגד מנהג.

האשכנזים כתבו אע"פ שהמשנה ברורה ופוסקי  ופוסקי  ופוסקי  ופוסקי  

הכריע כפי המנהג שיברך 

על המחיה, באגרות משה 

הכריע לברך בורא נפשות 

כדעת הגר"א אולם אין 

לברך בורא נפשות נגד 

מנהג העולם, ולכן צריך 

לאכל כזית בכדי אכילת 

פרס ממין דגן , וכן הורו 

ב  ר ה ו ב  י ש י ל א ב  ר ה

שינברג זצ"ל שלא יברך 

עד שיאכל כזית דגן בכדי 

אכילת פרס , או שיאכל עוגה גם עוגה אחרת שיש 

בה כזית דגן, ואם אין לו עוד או שלא יכול לאכל עוד 

לא יברך כלל, ודעת הגרש"ז אויירבאך לברך בורא 

 נפשות לכתחילה.

כל זה רק בעירוב דבר שנהיה חלק מהעיסה אולם  אולם  אולם  אולם  

אבל במילוי של אגוזים ובוטנים או מילוי גבינה  

וכדומה לא מצטרפים לעיסה לכזית בכדי אכילת 

פרס אלא צריך לאכול כזית מהדגן לבדו כדי לברך 

 על המחיה.

 הרב חיים דדש

ְּברּוָחִנּיּות ֵיׁש ִלְׂשמֹוַח ְּבֶחְלקֹו, ְּכלֹוַמר, ִאם א   ַּגם ַּגם ַּגם ַּגם 

 ָלַדַעת ֶׁשָּכ ָזָכה ְלִזָּכרֹון אֹו ְלָחְכָמה ְּגדֹוָלה, ָצִרי

ְרצֹון ה', ֶׁשַּיֲעבֹד אֹותֹו ִעם ַהֵּכִלים ַהָּללּו ֶׁשָּנְתנּו לֹו 

.א יֹוֵתר ִמָּכַמִים, ְו   ִמן ַהׁשָּ

ִאם ֵמֲחַמת ַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי אֹו ַהְּבִריאּוִתי, ִנְבַצר ְוֵכן  ְוֵכן  ְוֵכן  ְוֵכן  

ּוא  ה   ָצִרי  , ָחֵפץ ּוא  ֶׁשה ְּכִפי  ּתֹוָרה  ִלְלמֹד  ִמֶּמּנּו 

 ִלְׂשמֹוַח ְּבאֹותֹו ַהֵחֶלק ֶׁשֵּכן זֹוֶכה ִלְלמֹד, ִמְּפֵני ֶׁשָּכ

.ְרצֹון ה' ִיְתָּבַר  

ת   ּוְרָאָיה ּוְרָאָיה ּוְרָאָיה ּוְרָאָיה  ַּתֲעִני ְּבַמֶּסֶכת  ּו  נ ָּמִצי  ְלָכ  , ( . א כ ַּדף  )

ָהְיָתה ְׁשָעָתם ְּדחּוָקה ְמאֹד,  ֶׁשִאיְלָפא ְוַרִּבי יֹוָחָנן 

ּו  ט ֶהְחִלי ַאַחת  ַּפַעם   . עִֹני  ִמּתֹו ַּבּתֹוָרה  ּו  ְוָעְסק

ִלְלמֹד  ַלֲעסֹק ְּבִמְסָחר ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהם ֶאְפָׁשרּות 

  ּתֹוָרה ִמּתֹו ִיׁשּּוב ַהַּדַעת.

ָׁשם   ְּכֶׁשָהְלכּוְּכֶׁשָהְלכּוְּכֶׁשָהְלכּוְּכֶׁשָהְלכּו ְוָיְׁשבּו  ָרעּוַע  ר  ִקי ְלַיד  ָעְברּו   ,ַּבֶּדֶר

ֶלֱאכֹול. ְּבֶאְמַצע ַהאֹוֵכל ָׁשַמע ַרִּבי יֹוָחָנן ִׂשיָחה ֶׁשל 

ְׁשֵני ַמְלָאִכים, ֶׁשָהֶאָחד אֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ָהָבה ְוַנִּפיל 

ֲעֵליֶהם ֶאת ַהּכֶֹתל ַהֶּזה ְוַנַהְרֵגם, ִמְּפֵני ֶׁשָעְזבּו ֶאת 

ְּבַפְרָנָסה  ַלֲעסֹק  ְוָהְלכּו  ַחֵּיי עֹוָלם,  ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא 

  ֶׁשִהיא ַחֵּיי ָׁשָעה.

ֶאָחד ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר   ָּבֶהם  ֵיׁש  ִּכי   , ָלֶהם ַהַּנח  ֹו:  ֲחֵבר ֹו  ל

ַרִּבי  לֹו.  ֹוֶמֶדת  ע ְוִהיא  ְּבַהְצָלָחה  ֹוָלה  ְּגד ְעּתֹו  ֶׁשׁשַּ

ֶאת  ְוָׁשַאל   , ם ַהַּמְלָאִכי ַחת  ִׂשי ֶאת  ָׁשַמע  ֹוָחָנן  י

  ִאיְלָפא ִאם ַּגם הּוא ָׁשַמע? ָאַמר לֹו: א ָׁשַמְעִּתי.

ַרִּבי יֹוָחָנן ְּבִלּבֹו, ִמַּמה ְׁשָאִני ָׁשַמְעִּתי ְוִאיְלָפא ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר  

ֶׁשִּלי  ָעה  ַהׁשָּ ֶׁשִהִּגיַע  ֶׁשִהְתַּכּוְנּו  ַּכִּנְרֶאה  א ָׁשַמע, 

ְלַהְצִליַח. ִמַּיד ְלַאַחר ָהֲארּוָחה ָחַזר ַלְּיִׁשיָבה ִלְלמֹד, 

ֹו  ֹות א ּו  ְוִעְּטר  , ָבה ְיִׁשי ׁש  רֹא ֹות  ִלְהי ֹו  ֹות א ּו  נ ּוִמי

  ִּבְזהּוִבים.

ָהַרב ַיֲעקֹב ָעַדס ְׁשִליָט"א ְּבִסְפרֹו ִּדְבֵרי ַיֲעקֹב, ּוֵבֵאר ּוֵבֵאר ּוֵבֵאר ּוֵבֵאר 

ֶׁשִחּלּוֵקי ַהֵּדעֹות ֶׁשָהיּו ֵּבין ִאיְלָפא ְוַרִּבי יֹוָחָנן ְלֵבין 

ֹוָחָנן  י ַרִּבי   :ָּכ ּוא  ה ֵרת,  ַהׁשָּ ַמְלֲאֵכי  ּו  ִּדְּבר ׁשֶּ ַמה 

ַמה  ָּכָראּוי  ָלֶהם  ן  ֵאי ׁשֶּ ֶׁשֵּמַאַחר  ּו,  ָחְׁשב ְלָפא  ְוִאי

ָלְמדּו  ְוא  ְּבִלּמּוָדם,  ֻחְלָׁשה  ָלֶהם  ְוִנְגָרם  ֶלֱאכֹול, 

ְּכִפי ְיָכְלָּתם, ָלֵכן ֶהֱעִדיפּו ָלֶלֶכת ַלֲעבֹוד ְּכֵדי ֶׁשּיּוְכלּו 

  ְלַאַחר ִמֵּכן ַלְחזֹר ִלְלמֹד ְּכִפי ָּכל ְיָכְלָּתם.

ֶׁשַּמה ְוַעל  ְוַעל  ְוַעל  ְוַעל   ֹוָתם  א ּו  ְוִלְּמד ֵרת  ַהׁשָּ ַמְלֲאֵכי  ּו  ָּבא ֶזה 

ּו  ִזְּמנ ַמִים  ֶׁשֵּמַהׁשָּ ָון  ֵּכי ֶאָּלא   , ֹון ָנכ ֹו  נ ֵאי ּו  ֶׁשָחְׁשב

ָלֶהם ַמָּצב ֶזה ֶׁשל ּדַֹחק ְועִֹני, ִאם ֵּכן, ַּבֶּמה ֶׁשָּכֵעת 

ֵהם לֹוְמִדים ּתֹוָרה ְּבַמָּצָבם ַהּנֹוְכִחי, ֶּדֶר ֶזה ַיִּגיעּו 

  ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ֶאל ַהִּלּמּוד ֶׁשל ָּכל ְיָכְלָּתם.

ֶזה נֹוֵגַע ְלַמֲעֵׂשה ְמאֹד ְלַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים, ֶׁשֵּיׁש ְוִעְנָין  ְוִעְנָין  ְוִעְנָין  ְוִעְנָין  

ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשַהְרֵּבה ֵמַהְּזַמִּנים ֶׁשְּבֵטִלים ָּבֶהם ִמן 

ִנְרָאה  ִסּבֹות ֶׁשֵהם,  ִמְּפֵני ֶׁשֵּמֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה, הּוא 

ֶאְפָׁשר  ִאי  ֹוֶפן  א ְּבׁשּום  ם  ַהְּזַמִּני ֹוָתם  ֶׁשְּבא ָלֶהם 

ָלֶהם ִלְלמֹד ֶאת ַהִּלּמּוד ַהָּגמּור ֶׁשֵאָליו ֵהם ְרִגיִלים 

ַעל  ֹות  ּכֹח ַע  ּוְלַהְׁשִקי  . ְוָהִרּכּוז ֶהם  ֹוֵתי ּכֹח ְּבִנּצּול 

  ַּפחֹות ִמֶּזה, ֵאינֹו ָחׁשּוב ְּבֵעיֵניֶהם.

ֵאין ֶזה ָּדָבר ָנכֹון, ֶאָּלא מּוָטל ַעל ּוְצִריִכים  ּוְצִריִכים  ּוְצִריִכים  ּוְצִריִכים   ָלַדַעת ׁשֶּ

ָהָאָדם ִלְהיֹות ָׂשֵמַח ְּבֵחֶלק ַהּנֹוְכִחי ֶׁשִּקֵּבל ֵמֵאת ה', 

ְוַלֲעבֹד אֹותֹו ְּבאֹותֹו ֵחֶלק, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַיִּגיעּו ְלעֶֹׁשר 

  ָהרּוָחִני ָהֲאִמִּתי.

, ּוְבֶהְקֵׁשר  ּוְבֶהְקֵׁשר  ּוְבֶהְקֵׁשר  ּוְבֶהְקֵׁשר   ֶטְרַדם ֲאְמס ַנְפָּתִלי  ר'  ַעל  ְמֻסָּפר  ָלֶזה 

ֶׁשָאַמר ַּפַעם ְלַרּבֹו ַהָּגאֹון ר' ִיְׂשָרֵאל ִמַּסַּלְנט ַזַצ"ל, 

ִאם ָהָיה ִלי ֶאת ַהּמַֹח ֶׁשל ָהַרב ַׁשֲאַגת ַאְרֵיה, ְוֶאת 

ַהֵּלב ֶׁשל ָּבַעל ַהְּיסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה, ְוֶאת ַהִּמּדֹות 

  ֶׁשל ַרֵּבנּו, ָאז ָיֹכְלִּתי ַלֲעבֹוד ֶאת ה'.

 יתברך‘ בשבח והודיה לה
 שיעור המשניות

 סדר זרעיםמסיים 
מיד ביום ראשון מתחילים סדר 

 מסכת שבת -מועד 
 על מועד סעודת המצוה

 תפורסם הודעה
כל הרוצה להיות שותף בזיכוי הרבים 

 בסעודה חשובה זו יתקבל בברכה!
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רגילים העולם ללכת אחר פסיקה של 
רב מסויים או קהילה שקיבלה עליה רב 
פוסק ולהלן נבאר בקצרה דרך הקבלה 

 של רב ומרא דאתרא
(דף הדין של "מרא דאתרא" איתא בגמ' שבת  מקור מקור מקור מקור 

ת"ר במקומו של ר"א היו כורתים עצים ק"ל.)  

לעשות פחמין לעשות ברזל וכו' ואע"פ שלדעת 

שאר התנאים במשנה שם הוי איסור דאורייתא בכל 

אופן למעשה במקומו של ר"א הוא היה הפוסק 

וכ"כ הר"ן  בני המקום.  שקיבלו אותו עליהם 

לפי שבני מקום אחד חייבים (סימן מ"ח)  בתשובה  

לנהוג כרב גלילותיהם ואפי' היכא דרבים חלוקים 

עליו, והוסיף עוד, וכ"ש כשגדוליהם מחמירים דבר 

אחד שאין לאחד מאנשי מקומם להקל בדבר. 

שפוסקים (ח"ב)  ויתירה מזו הרדב"ז כתב בתשובה  

רבים שאין לומר קים 

א  ר מ ה ד  ג נ י  ל

דאתרא. ע"כ. והיינו 

ת  ו נ ו מ מ י  נ י ד ב ף  א

ל  ו כ י ק  ז ח ו מ ה ש

לטעון שסובר כדעה 

ם  ו ק מ ב  . מת י י ו ס מ

ל  ש ה  ע ר כ ה ש  י ש

ן  המרא דאתרא אי

 . ו י ר ב ד מ ת  ו נ ש ל

ואע"פ שיבואו המתחכמים ויאמרו אני לא קיבלתי 

עלי את הרב לפוסק, הדבר ברור שאין בזה טענה 

(סימן כלל כמ"ש מרן הב"י בשו"ת אבקת רוכל  

דקמא קמא בטיל והיינו כל ששנים ראשונים   כ"ה) 

קיבלו אותו עליהם הבאים אחריהם בטלים חד 

 בתרי. ודו"ק.

כתב שאם היה (ח"א סי' רנ"ג) בתשובה והרשב"א והרשב"א והרשב"א והרשב"א 

רב אחד במקומם ולמדם הן הולכים אחר דבריו. זהו 

חלוקת ארץ ישראל ובבל בתרבא דאתרא דאלו 

אוסרין ואלו מתירין ואוכלין. ואוכל בחשאי אפי' 

בבבל אם דעתו לחזור ולהמנות עם אנשי מקומו, 

ואף על פי שהוא חלב דאורייתא לדברי בני בבל. וכו' 

והוסיף עוד ומן הדרך הזה כל שנהגו לעשות כל 

מעשיהם על פי אחד מגדולי הפוסקים במקום 

שנהגו לעשות כל מעשיהם על פי הלכות הרב 

אלפסי זכרונו לברכה ובמקומות שנהגו לעשות כל 

מעשיהם על פי חבור הרמב"ם ז"ל והרי עשו אלו 

הגדולים כרבם. ומיהו אם יש שם אחד חכם וראוי 

להוראה ורואה ראיה לאסור מה שהם מתירין נוהג 

בו איסור. שאין אלו כרבם ממש דבמקום רבם אילו 

יעשו שלא כדבריו יקלו והובאו דבריו ג"כ בשו"ת 

 (סי' ט"ז).מהר"ם אלשקר 

: "ומה (ח"ג סי' רי) כתב בשו"ת תשב"ץ  וכן  וכן  וכן  וכן  

ששאלת אם יש תקנה בזה כשיקבל עליו שלא יהא 

ניתר מהחרם כדעת הפוסק בזה להחמיר ואומר 

כ נשאל  ואח" ר  י הית ו ה שאפילו בדיעבד לא 

והתירוהו אי הוי היתר, בזה יש לומר שכיון שקבל 

עליו דינו של המחמיר שאין לו לעבור על דבריו 

דהרי קבלו עליו כרבו ואסור לעבור על דבריו. 

עכת"ד. וכל זה באיסורים אפילו דאורייתא תוקף 

הפסק של הרב הוא שריר בריר וקיים וכ"ש בשאלות 

קלות יותר כגון באיסורים דרבנן ותקנות חז"ל ומנהג 

 המקום. 

(הלכות יו"ט סי' תצ"ו ס"ק י"א) חדש  והפרי  והפרי  והפרי  והפרי  

הביא את דברי הרשב"א דלעייל והוסיף, ואני אומר 

ודאי שאם הרב של העיר רבו עליו חביריו שיש לו 

לבטל דעתו ואין לו לעשות כסברתו לא יהא זה הרב 

גדול מר"ג שהיה נשיא והיו מבטלים דבריו בחייו הא 

לאו הכי פשיטא דצריך לבטל דעתו מפני דעת רבים 

וכל זה כשנשא ונתן עם חביריו בדין אחד ורבו עליו, 

אבל אם יש לו ראייה לסתור דברי הפוסקים והוא 

חכם מובהק אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות 

ויעשה עפ"י סברתו בין לקולא בין לחומרא, ואף 

כנגד הוראת רבו יכול להורות. וכן עיקר אעפ"י שאין 

נראה כן דעת הרשב"א וזה יתכן בדורינו זה לחד 

 בדרא אם יהיה רב מפורסם.

הביא ג"כ (ח"א סימן צ"ח)  בתשובה  ומהריב"ל  ומהריב"ל  ומהריב"ל  ומהריב"ל  

תשובת הרשב"א  וכתב ולכאורה היה נראה מתוך 

התשובה הזאת שיכולין בני העיר לתקן תקנה 

והסכמה לפסוק עפ"י פוסק אחד בין בדיני ממונות 

בין בדיני האסור והמותר ואחר העיון והחקירה 

ת  צ ק ל י  ת ו ב י ש ה

ו  ר שאל ים אש אנש

את פי דדוקא בדיני 

ת  ל ו כ י ש  י ת  ו נ ו מ מ

בידם לתקן התקנה 

י  נ י ד ב ל  ב א ת  א ז ה

ר  ת ו מ ה ו ר  ו ס י א ה

וגיטין וקדושין לאו כל 

כמינייהו דבני העיר 

ל  ש ב ד ת  א ז כ ן  ק לת

תורה הלך אחר המחמיר או בתר רובא לקולא אם 

גדולים בחכמה ובמנין, דדוקא בימיהם שבכל עיר 

ועיר היה להם רב אחד שהיה מלמדם. וכו'. אבל אנו 

בזמנים האלו כל הפוסקים והרבנים אשר מימיהם 

אנו שותים הם רבותינו ואנו מחוייבים בשל תורה 

ללכת אחר המחמיר ויש בידי כמה ראיות ע"ז. 

עכת"ד. והפר"ח אחר שהביא דברי המהריב"ל כתב 

ודברי הרב מהריב"ל נראים נכוחים בטעמם הכי 

נקטינן שאינן רשאין לילך אחר פוסק אחד להקל, 

ומ"מ אם יש להם רב אין להם לזוז מדבריו בין 

לקולא בין לחומרא ואף שהוא נגד רוב הפוסקים 

ז"ל, ואף בזה"ז איתיה להך דינא לקצת גדולי הדור 

ותו לא מידי. ע"כ אבל זה דוקא לענין הפסיקה אבל 

כיום אחר שרבו הפוסקים וכל מקום שיש רב הוא 

אינו פוסק מדעתו שלו אלא ע"פ מה שפסקו גדולי 

הפוסקים ומה שמובא בספרי הפסיקה (עיין רב 

פעלים בהקדמה דהיום כל מחברי הספרים הם בעלי 

 שמועות ודו"ק).

סי' כ"ג בנו של הנודע בשו"ת שיבת ציון ( וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

א   ביהודה)  ר את א ד ר מ ש  י ש ום  ק מ ב ב  ת כ ש

שנתקבל מהקהל ידוע הוא שנתקבל מבני קהלתו 

להשגיח על כל דבר איסור והיתר וכו' מטעם שבני 

(יו"ד הקהלה הימנוהו לכך. ובשו"ת אגרות משה  

מבואר שהמחייב היא קבלת הציבור. ח"ג סי' ע')  

וזכור לי שהרמ"ע מפאנו בתשובה (בהתחלה) מבאר 

 זאת אינו לפני כעת.

תדע שכשהרב המקומי או של הקהילה פוסק לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך 

ההכרעה היא מחייבת את חברי הקהילה אא"כ זה 

לא הכרעה ציבורית וכ"א נוהג בביתו ע"פ רבותיו 

 אבל בציבור, חייבים לנהוג ע"פ הרב הפוסק.

 הרב עמנואל איפרגן

לֹו ר' ִיְׂשָרֵאל: ַנְפָּתִלי ַנְפָּתִלי, ַּבּמַֹח ֶׁשְּל, ַּבֵּלב ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר  ָאַמר  

ֶׁשְּל, ּוַבִּמּדֹות ֶׁשְּל, ָעֶלי ַלֲעבֹוד ֶאת ה' ְוִלְהיֹות 

  ַמה ֶׁשַאָּתה ָצִרי ִלְהיֹות.

זּוָׁשא ְמֲאְנּפֹוִלי ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ַאֲחֵרי ַהֵּמָאה ַרִּבי  ַרִּבי  ַרִּבי  ַרִּבי  

ֶׁשל  ן  ִּדי ת  ֵּבי ִּבְפֵני  ֶאֱעמֹד  ַּכֲאֶׁשר  ֶׁשִּלי  ְוֶעְׂשִרים 

ַמְעָלה, ָיבֹואּו ְוִיְׁשֲאלּו אֹוִתי ''זּוָׁשא ָלָּמה א ָהִייָת 

ֵאָלה זֹו ֵאיֶנִּני ְמַפֵחד, ַאֲעֶנה  ְּכמֹו מֶֹׁשה ַרֵּבנּו", ִמׁשְּ

ּו  ִיְׁשֲאל ִאם   . ּו" ַרֵּבנ מֶֹׁשה  ֲאִני א  ִּכי  " ִמַּיד  ָלֶהם 

ַּגם   , " ָבא ֲעִקי ַרִּבי  ֹו  ְּכמ ָת  ָהִיי א  ָלָּמה  " ֹוִתי  א

ֵאָלה זֹו ֵאיֶנִּני ְמַפֵחד, ְואֹוָמר ִמַּיד "ִּכי ֲאִני א  ִמׁשְּ

  ַרִּבי ֲעִקיָבא".

ָת ֲאָבל  ֲאָבל  ֲאָבל  ֲאָבל   ָהִיי א  ָלָּמה  ּוָׁשא  "ז  : ֹוִתי א ּו  ִיְׁשֲאל ֲהֵרי 

ֵאָלה זֹו ֲאִני ְמַפֵחד, ַעל ֶזה  ְלָפחֹות זּוָׁשא", אֹוי, ִמׁשְּ

ָיכְֹלִּתי  ּוָׁשא  ז ָאֵכן  ִּכי   , ֹות ַלֲענ ַמה  ִלי  ִיְהֶיה  א 

ֶאת   , ִנַּצְלִּתי א  ִלי  ּו  ֶׁשָּנְתנ ֹות  ַהּכֹח ֶאת   , ֹות ִלְהי

ַהִּכְׁשרֹונֹות ֶׁשָהיּו ִּבי א ִמִּציִתי ַעד ּתֹם, א ָעַמְדִּתי 

ַּבִּצִּפּיֹות ֶׁשָהיּו ְלבֹוְרִאי ִמֶּמִּני, אֹוי ִלי ִמּיֹום ַהִּדין אֹוי 

  ִלי ִמּיֹום ַהּתֹוֵכָחה.

ֶכל ּוַבָחְכָמה ְּכלֹוַמר ְּכלֹוַמר ְּכלֹוַמר ְּכלֹוַמר  , מּוָטל ַעל ָהָאָדם ִלְׂשמֹוַח ַּבׂשֵּ

ָּבַעל  ֹו  נ ֶׁשֵאי ִּפי  ַעל  ַאף  ֹו,  ֹות א ָחַנן   ִיְתָּבַר  ' ֶׁשה

ֹוֶצה  ר ֹוָלם  ע ּבֹוֵרא  ֶׁשֲהֵרי   , ֹול ָּגד ֹון  ְוִזָּכר ֹון  ר ִּכׁשָּ

ִעם  ְוא  ָהֵאּלּו  ַהֵּכִלים  ְוַרק ִעם   ֶׁשַּיֲעבֹד אֹותֹו ַא

ִּתְהֶיה  ו  ְּכַלָּפי ָעה  ַהְּתִבי ַּגם  ְוָלֵכן   , ם ֲאֵחִרי ם  ֵּכִלי

ְוֶׂשֵכל  ֹון  ר ִּכׁשָּ ֶׁשִּקֵּבל  ָאָדם  ֵמֲאֶׁשר  ָקָׁשה  ֹות  ָּפח

  ְּגאֹוִני.

 
  החפץ חיים שומר על הפרה...

 –בעיירות השדה, החזיק רבי ישראל מאיר  כנהוג כנהוג כנהוג כנהוג 

החפץ חיים פרה בביתו, לשם אספקת חלב, וכך 

נזדמנו לפניו הלכות רבות בעניני נזיקין שמצא 

מקום להזהר בהן. הוא בחר מלכתחילה פרה 

שאינה מועדת להזיק, והוא עצמו היה מטפל 

בשמירתה כראוי, היה בודק תדיר אך דלת הדיר 

ר  י ה ז מ ה  י ה ו  , י ו א ר כ ה  ר ו ג ס ה  ת ה ש ו  ב ש

בשמירתה, לבל תרעה בשדות אחרים. באחד 

הימים יצא החפץ חיים את ביתו למרחקים 

להביא את ספריו בפני תושבי העיירות, לפתע 

נזכר כי שכח להזהיר במיוחד את בני ביתו 

לשמור היטב על הפרה ושלח שליח מיוחד 

להזהירם על כך. באותה תקופה, ישב ללמוד 

בפרישות בעיר הסמוכה וויסילשוק. פעם הוא 

פגש עגלונים מראדין וביקש מהם למסור מכתב 

דחוף לאשתו. העגלונים שהיו סקרנים פתחו את 

המכתב, ומה השתוממו לקרוא בו שהוא מזהיר 

את אשתו שלא תתן לפרה לצאת ביום השוק 

לרחובות העיר, כי ביום זה עוברות שם הרבה 

עגלות של נכרים, והפרה עלולה לאכול מהן קצת 

תבן או קש, ולהזיקן ב'שן' באכילתה, והיות שבן 

נח אינו מוחל אפילו על פחות משוה פרוטה הם 

 עלולים להכשל בעון גזל...
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 פורים בהר שמואל
 מתי הזמן של קריאת מגילה בשכונת הר שמואל, בי"ד או בט"ו או בשניהם? השאלה:השאלה:השאלה:השאלה:
עיירות המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בט"ו, וכן מקום ש"נראה" או "סמוך" לעיר   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

המוקף חומה ג"כ קורין ביחד עמהם בט"ו. ושאר מקומות (דהיינו רוב העולם), קורין בי"ד. הנידון לענין 
שכונת הר שמואל הוא לענין אם יש הוכחה שהמקום של קבר שמואל הנביא היה מוקף חומה בימות 
יהושע בן נון, וא"כ יהיה שכונת הר שמואל "סמוך" לה ויהיה דינה כמו קבר שמואל הנביא. הנידון הוא 

אם הקבר   אף   בעיקר בחמשה דברים. א) האם זה קבר שמואל הנביא. ב) אף אם הוא קבר שמואל הנביא, האם הוא נקבר בתוך העיר (בזמניהם) או מחוץ לעיר. ג) 
הושע). ד) ר י היה בתוך העיר, האם העיר ההוא היינו "רמה" שהוזכר בספר יהושע שהוא מערי בנימין או האם הוא "רמה" אחרת שבהר אפרים (שאינו מוזכר בספ 
קף חומה, מו   אף אם הוא רמה המוזכר בספר יהושע, האם כל עיר שמוזכר בספר יהושע הוכחה שהוא מוקף חומה מימות יהושוע בן נון או לא. ה) אף אם כן היה 

 האם נשתנה הדין בזמנינו מחמת שאין גרים שם יהודים. ובעזרהי"ת נבאר בקיצור הנידון בהחמשה דברים אלו. 
ע' בקונטרס מגילת הרמה (נדפס בתשע"ד) שהאריך לקבץ מהרבה ראשונים ואחרונים להוכיח שהמקום שאנו קורין "נבי סמואל"  האם שמואל נקבר ב'נבי סמואל':האם שמואל נקבר ב'נבי סמואל':האם שמואל נקבר ב'נבי סמואל':האם שמואל נקבר ב'נבי סמואל':

  הוא המקום שבו נקבר שמואל הנביא באמת. וכן מקובל. אמנם ע"ש שהביא שיש מיעוט המפקפקים בזה. 
כתוב בשמואל (כח, ג) "שמואל מת ויספדו לו כל ישראל ויקברהו ברמה ובעירו". ועוד כתוב שם (כה, א) "וימת שמואל ויקבצו כל ישראל  האם נקבר בתוך העיר:האם נקבר בתוך העיר:האם נקבר בתוך העיר:האם נקבר בתוך העיר:

סמוך   רק   ויספדו לו ויקברהו בביתו ברמה". פשוט פשט בפסוקים אלו ששמואל הנביא נקבר בתוך העיר של רמה עצמה. אמנם, יש מן הראשונים שכתבו שנקבר 
 . וא"כ אולי "רמה" עצמה היה במקום שאינו סמוך ונראה להר שמואל.(א)לעירו, אבל לא בתוך העיר ממש

כתוב, ששמואל היה גר בעיר של "רמה". וגם כתוב עיר של   האם שמואל גר בחלק של בנימין או אפרים: האם שמואל גר בחלק של בנימין או אפרים: האם שמואל גר בחלק של בנימין או אפרים: האם שמואל גר בחלק של בנימין או אפרים: 
. אמנם, בתחילת ספר שמואל מצינו שאלקנה (אביו של שמואל) היה (ב)"רמה" בספר יהושע מתוך ערי בנימין

גר בהרי אפרים, ופשוט פשט בפסוקים שגם שמואל היה גר במקום אבותיו בהר אפרים, וכן פי' ברלב"ג 
. אמנם, ע' ברש"ש שכתב ששמואל ואלקנה שניהם גרו ברמה שבערי בנימין. וע"ש שדחה ש"הר (ג) בהדיא 

אפרים" הכתוב בפסוק לאו דווקא הוא, אלא הוא איזור של כמה הרים, ושייך שכולל בהם ערים שבחלק 
עוד ע' בקונטרס מגילת הרמה שהאריך להוכיח במציאות ש'נבי סמואל' הוא בחלק של   . (ד) שבטים אחרים 

בנימין ולא בחלק אפרים, וא"כ מי שהסכימו ש'נבי סמואל' הוא המקום שבו קברה שמואל הנביא, וגם 
 הסכימו ששמואל נקבר ברמה, א"כ על כרחך צריך גם להסכים ששמואל גר בערי בנימין.

יש מח' תנאים בירושלמי לענין אם מנה יהושע דווקא העיירות  האם העיר רמה שבחלק בנימין מוקף חומה:האם העיר רמה שבחלק בנימין מוקף חומה:האם העיר רמה שבחלק בנימין מוקף חומה:האם העיר רמה שבחלק בנימין מוקף חומה:
שמוקף חומה או דווקא העיירות שעל הגבולים, ומסקנת הירושלמי כהמ"ד שמנה יהושע דווקא העיירות 

ת שעל ירו שעל הגבולים. וגם הבבלי (ב"ב נו.) הביא סתם שמנה יהושע העיירות שעל הגבולים. משמעות (מסקנת הירושלמי וסתימת הבבלי) שיהושע מנה העי 
. [וכן משמעות (ה) הגבולים אפילו אם לא היה מוקף עיר חומה. אמנם, ע' בגר"א שכתב בהדיא שכל עיר המוזכר בספר יהושע, ההנחה הוא שהיתה מוקף חומה 

היוצא מזה, ל.  הרמב"ן מגילה (ב.) כזה.] וא"א לומר שהגר"א חולק על הבבלי וירושלמי. וצ"ל לפי הגר"א שבאמת יהושע מנה רק העיירות מוקפות שהם על הגבו 
הגר"א   סתם אף שלולי סתימת הגר"א היינו אומרים שבפשטות לפי הבבלי וירושלמי שאין צריך להיות שכל עיר המוזכר בספר יהושע היה מוקף חומה, מ"מ כן  

ו אחרונים ם אשכן היה מוקף חומה, ולא מצינו בהדיא מי שחולק עליו. ופשוט שאי אפשר לדחות הגאון הגר"א מחמת קושיא מהגמרא בלבד, בלי סיוע של ראשוני
 בהדיא.

אף אם המקום של "נבי סמואל" היה מוקף חומה, מ"מ יש לדון אולי נשתנה הדין בזמנינו מחמת שעכשיו אין שם ישוב של יהודיים אלא כרך שחרב להיות עכו"ם: כרך שחרב להיות עכו"ם: כרך שחרב להיות עכו"ם: כרך שחרב להיות עכו"ם: 
ויש מחלוקת ה.  כפר של ערבים. וא"כ יהיה דינו כמקום הסמוך לכרך שחרב להיות עכו"ם, והוא נידון בירושלמי לענין אם עדיין קורין בט"ו במקומות הסמוך ל 

החזו"א (חזו"א או"ח ס' קנד סק"ג) כתב שהלכה הוא לקרוא בט"ו, וכן   במסקנת הירושלמי בנוגע להמקומות הסמוכות לכרך החרב אם קורין בהן בי"ד או בט"ו. 
 מדוייק בהבה"ל (ס' תרפח ס"ב ד"ה או) לקרוא בט"ו, וכן היה נהוג בירושלים לקרוא בט"ו אף בזמן שלא היה בידינו העיר העתיקה.

ר עוד יש לדון, אף אם 'נבי סמואל' כן היה מוקף חומה, מ"מ עכשיו אין שם עשרה בטלנים (פי' עשרה אנשים שקבוע לבוא לביהכ"נ). והרמב"ן סב  עשרה בטלנים:עשרה בטלנים:עשרה בטלנים:עשרה בטלנים:
לרמב"ן וש  שעיר חומה שעכשיו אין בתוכה עשרה בטלנים, בטלה הדין של ט"ו וקורין רק בי"ד. ואף שהטור וש"ע לא פסק כהמרב"ן, מ"מ המ"ב כתב שכדאי לח 

אמנם ע' בשו"ת הר צבי שכתב, שאף לפי הרמב"ן אין צריך להיות העשרה בטלנים יושבים בתוך העיר עצמה, אלא גם אם יש עשרה בטלנים   . (ו) לקרוא גם בי"ד 
. וכן היה נהוג בירושלים לקרוא בט"ו אף בזמן שעדיין לא היה בידינו העיר (ז)בהעיר הסמוך לה די בזה, שרואין הכל כאילו הוא עיר גדולה ויש עשרה בטלנים בתוכה

 .  (ח)העתיקה
, מין מצד אחד: בפשטות מוסכם הוא ש'נבי סמואל' הוא המקום אמיתי שנקבר בו שמואל הנביא, ולפי המציאות מתאים ש'נבי סמואל' נמצא בחלק של בני סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

נימין מוזכר ק ב וגם פשוט פשט בפסוקים ששמואל נקבר בתוך העיר של 'רמה', ולכן נמצא ש'נבי סמואל' הוא 'רמה' והוא בחלק של בנימין. העיר של 'רמה' שבחל 
ה ג"כ דינה ך ל בספר יהושע, וא"כ מסתמא היה מוקף חומה (וכמש"כ הגר"א). וא"כ כיון שמוקף חומה מימות יהושע בן נון, זמנה לקרוא בט"ו, והר שמאול הסמו 

אלא מש  לקרוא בט"ו. מצד שני: יש קצת המפקפקין אם זהו באמת הקבר של שמואל הנביא, ואף אם כן הקבר יש אומרים ששמואל לא היה נקבר בתוך העיר מ 
א הוזכר (של מחוץ לעיר וא"כ אולי העיר עצמה אינו "סמוך ונראה" להר שמואל, ואף אם נקבר בעיר עצמה מ"מ פשוט פשט בפסוקים הוא שרמה היה בהר אפרים  

עיר המוזכר כל  בספר יהושע ואין ראיה שמוקף חומה) אף שלא מתאים כ"כ למציאות שיש לנו, ואף אם הוא כן בערי בנימין הא פשטות הבבלי שאין צריך להיות ש 
"ד בי   ביהושע היה מוקף חומה. השאלה הוא לענין אם יש מספיק הוכחה לקבוע לקרוא רק בט"ו, או שמא אינו אלא בגדר ספק שכתב הרמב"ם והש"ע לקרוא 

עוד בענין זה, אר  בברכה ובט"ו בלי ברכה, או שמא אינו מגיע לכלל ספק אמיתי אלא בגדר "אולי" שכתב בב"י שאין לקרוא אלא בי"ד. ובעזרהי"ת בשבוע הבאה, נב 
 והפסק למעשה שקבלנו מהפוסקים, וגם לענין מהו ההלכות של עיר שספק מוקף חומה לגבי שאר מצוות פורים. 
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 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון

 להצלחת מזל מוריה בת שרה ורבי
 דוד בן מזל,    שאול בן מרים,    מתן בן קטי‘ אליעזר בן שרה,    ארז בן יפה,    יאיר בן שרה,    יגאל בן דינה,    רברכה והצלחה: 

 אנגלה בת שרה,    רחל בת שרה,    רחל בת מרים,    מזל מוריה בת שרה,    יעל בת גיאזיווג והצלחה:    

 אלחנן יאיר בן חסיבה,    ניסים בן מלוק,    חגי שם טוב בן רבקה,    רבי בן חסיבהלרפואת:    

 סימה שמחה בת יפה,    אפרת דליה בת שרה,    הרב יורם מיכאל בן רינה,    בסנדה מרים בת שרהלעילוי נשמת:    


