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משמע שנתנו את העמודים כשהם מצופים כבר בזהב .ויש
לדקדק מאי שנא לקמן גבי מסך פתח אהל מועד שכתוב
)בפסוק ל"ז( ְוָעִשׂיָת ַלָמָּס ֲחִמָשּׁה ַעמּוֵּדי ִשִׁטּים ְוִצִפּיָת ֹאָתם
ָזָהב ,משמע שציפה זהב אחרי שנתן את העמודים.
וכתב בזה רבינו:
בכוונה כן הוא! כי את עמודי הפרוכת היו מוכרחים לצפות
זהב מתחילה ,שהרי מקומם בקודש הקדשים ,ושם אסור
להיכנס שלא לצורך ,לכן נתנו אותם מצופים כבר )ועי'
עדויות פ"ח מ"וְ ,כֶּשָׁהיוּ בֹוִנים ַבֵּהיָכל עֹוִשׂים ְקָלִעים ַלֵהיָכל
וְּקָלִעים ָלֲעָזרֹותֶ .אָלּא ֶשַׁבֵּהיָכל בֹּוִנים ִמַבּחוּץ ,וָּבֲעָז ָרה בֹּוִנים
ִמִבְּפִנים .ופירש רש"י מגילה דף י' א' בונים מבחוץ שלא
יכנסו הבנאים שלא לצורך(.
אבל גבי מסך פתח אהל מועד שמותר להיכנס שם לצורך,
נתנו קודם את העמודים וכשהם על מקומם ציפו אותם זהב,
)שבענו מטובך(
שזה קל יותר.
¨¨¨

פרשת זכור
כמה פסוקים מחוייבים לקרוא בפר' זכור

שאלה :מי ששמע רק פסוק של זכור אשר עשה לך עמלק וכו'
בלי פסוק והיה וכו' האם יצא.
תשובה :יתכן שלא יצא.
¨¨¨

האם קיי"ל שאב צריך לספר לבניו מעשה עמלק

שאלה :האם כל אב צריך לספר לבנו את מעשה עמלק,
לחשוש לשיטת הרמב"ן שזהו המצוה.
תשובה :א"צ.
¨¨¨

האם גר שנתגייר וקטן שהגדיל חייבים לקרוא מיד פר' זכור

שאלה :הנה בפשטות המצוה בזכור הוא כל השנה ומקיים ע"י
שקרא פ"א וזוכר כל השנה וא"כ גר שנתגייר שיצטרך מיד
לקרוא .וכן קטן שהגדיל האם גם נאמר כמו הנ"ל שיצטרך מיד
לקרוא כשגדל.
תשובה :א"צ.
¨¨¨

דור שנלחמו בעמלק אם מצווים בקריאה

שאלה :האם אותו הדור שנלחמו בעמלק היו צריכים כל שנה
לקרוא פרשת זכור ששמא זוכרים יותר.
תשובה :כן.
¨¨¨

סדר קריאת ֵזכר ֶזכר

שאלה :כשקוראים ב' פעמים ֵזכר וֶזכר מה לקרוא ראשון.
תשובה :אין נ"מ.
¨¨¨

שאלה :האם ראוי לקרוא כל הפסוק ב' פעמים )עם ֶזכר וֵזכר(
או סגי לחזור על התיבות לבד.
)דולה ומשקה(
תשובה :יש מחמירים.

הלכות פורים

בדין חיוב קריאת המגילה
שאלה) :סי' תרפז ס"א( האם יש להעדיף קריאת המגילה במנין
ותיקין אך בציבור מצומצם ,מאשר ברב עם במניין מאוחר
יותר.
תשובה :זריזין מקדימין עדיף.
¨¨¨

שאלה :בהנ"ל ,יש להקשות שהרי במגילה יש הידור של ברב
עם מדין פרסומי ניסא ,שהרי אין מבטלין ת"ת לתפילה ברב
עם )כדאי' בשו"ע סי' צ סי"ח( ואילו לקריאת המגילה מבטלין,
וא"כ אפשר דהה"נ דפרסו"נ עדיף על זריזין ,ועוד יש להוכיח
מדברי התוס' במגילה )ג ,א ,ד"ה מבטלין( הקשו דל"ל לכהנים
לבטל עבודתן לקריאת המגילה הא יש שהות אח"כ לקרוא,
ותירצו משום פרסו"נ ,ומהא דלא תירצו זריזין מקדימין מוכח
דפרסו"נ חמיר מזריזין.
תשובה :ותיקין חמורה טפי.
¨¨¨

שאלה :בהנ"ל ,עדיין יל"ע האם ימשיך לשמוע קריאת המגילה
במקום להתפלל שחרית כותיקין ,או שימתין לילך לביהכנ"ס
שיש שם רב עם לשמוע קריאת המגילה ,או שאכתי זריזין
מקדימין עדיף ]אע"פ שבקריאת המגילה רב עם חמיר טפי
משום פרסו"נ[.
תשובה :המתחיל במצוה אומרים לו גמור.
¨¨¨

דין מעות פורים לעניים
שאלה) :סי' תרצד ס"א( האם במתנות לאביונים איכא דין של
נתינה מיד ליד דוקא ,או דסגי גם אם יאמר לו ליטול המעות
מע"ג השולחן וכדומה.
תשובה :סגי.
¨¨¨

שאלה) :שם( הנותן מתנות לאביונים לשני עניים מאותה
מ שפ ח ה ,ה א ם עו ל ה ל ו ל ענין שני עניי ם ] ל מרו ת ש ס מוכ י ם ע ל
אותו שולחן[.
ת שוב ה :כן .
¨¨¨

שאלה) :שם( האם במתנות לאביונים איכא דין דאביוני עירו
קודמין כדין עניי עירו ,והאם יש עדיפות לתת משלוח מנות לאדם
מ עי רו מ א ש ר עי ר א ח ר ת .
ת שוב ה :י תכן .
¨¨¨

שאלה) :שם( אביון שחייב לחברו ממון ,האם מחילת החוב מהני
לקיום מתנות לאביונים.
ת ש ו ב ה  :ל א מ ה נ י ,כ י ו ן ש א י ן ב ז ה ה נ א ה ל מ ק ב ל .
¨¨¨

שאלה :הנותנים מתנות לאביונים בכרטיס אשראי ,האם עולה
להם לענין בו ביום.
תשובה :מהני מדין ערב.
)דולה ומשקה(

דבר העורך
ק רבה שנת השב ע
מעמד מרומם לכבודה של שנת השביעית ולומדי הלכותיה ,התקיים בבית מדרשו ובראשותו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א,
לרגל סיום המחזור הראשון ללימוד ב' הלכות מרמב"ם הלכות שמיטה ויובל ,הנלמד מידי יום ע"י רבבות עמך בית ישראל ,במרכז
המעמד הובאו דברים מיוחדים מרבינו ע"י בנו חביבו בעל ה'שיח אמונה' הגרי"ש קניבסקי שליט"א ,וז"ל קדשו:
בס"ד ערב ראש חודש אדר תשפ"א

כתבו הפוסקים דהא דשואלין ודורשין בהלכות הפסח ל' יום הוא משום דהלכות הפסח מרובות וצריך לעמוד בהם קודם להתכונן.
ולכן ודאי מן הראוי להתחיל ללמוד דיני שביעית בשנה השישית כי הלכות שמיטה מרובות מאד ולא סגי בל' יום.
גם הלימוד בהלכות השביעית היא סגולה להינצל מכל הצרות דאמרו חז"ל במוצאי שביעית בן דוד בא .ואמר על זה החזו"א
זללה"ה דהכוונה היא שלומדים שביעית ,והלימוד מביא לידי מעשה )סוף פרק קמא דקידושין(.
נמצא דלימוד דיני שביעית מביא את כל הישועות ,לכן מן הראוי שכל אחד יקבע לעצמו ללמוד כל יום מהלכות אלו וידע איך
לקיימן .יהי רצון שיקוים בנו ִכּיָ-מְלאָה ָהאָ ֶרץֵ ,דָּעה ֶאת ה'ַ ,כַּמִּיםַ ,לָיּם ְמַכִסּים ובמוצאי שביעית וקודם לזה בן דוד בא.
במעמד השתתפו עוד ,מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א ,מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א ,הגאון הגדול רבי שרגא שטיינמן שליט"א ,הגאון
הצדיק ר"ש גלאי שליט"א ,הגר"י אונגרישר שליט"א ,הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א ,הגר"י אפרתי שליט"א ראש בית המדרש להלכה
בהתיישבות ,האדמו"ר ממודזיץ שליט"א ,הגרי"י מנדלסון שליט"א גאב"ד קוממיות ירושלים ,הגרח"י מן ההר שליט"א ,הגרמ"ל כהן
ש ל י ט " א  ,ו ה ג ר " ש ר י י כ נ ב ר ג ש ל י ט " א .ע ק ב ה מ צ ב ה מ ע מ ד ה י ה ס ג ו ר ל ק ה ל ה ר ח ב ו נ ע ר ך ב מ ת כ ו נ ת מ צ ו מ צ מ ת ע ב ו ר מ ג י ד י ה ש י ע ו ר י ם
המוסרים ב' הלכות בשמיטה ויובל ,ורבבות רבות שהשתתפו דרך שידור חי.
קודם המעמד נשאל רבינו ע"י נכדו חביבו הרה"ג ר' יעקב ישראל קנייבסקי שליט"א בענין ועודד הלימוד הלכות שביעית כסגולה
לעצירת נגיף הקורנה ,להלן תמליל השו"ת .הנכד הרה"ג ר' יעקב ישראל קניבסקי :יש כבר שנה שלימה מגיפה כזאת גדולה ,כל כך
הרבה חולים וכל כך הרבה אנשים נפטרו מזה ,איזה עצה סבא מייעץ עכשיו שכדאי ללמוד כדי שהמגיפה תסור מאיתנו? רבינו. :
הנכד :שילמדו הלכות שביעית? .    .הנכד :למה כשלומדים הלכות שביעית זה סגולה להנצל מהצרות .רבינו :
   הנכד :למה השמיטה מצילה מצרות? רבינו ,   :הנכד :יש איזה ספר שאולי אפשר ללמוד עם זה
את הרמב"ם? .רבינו .  :הנכד :חזון איש זה מאד קשה לאנשים .רבינו .   :הנכד :אולי כדאי להגיד להם שילמדו
את הדרך אמונה של סבא .רבינו    :הנכד :מה סבא מברך את מי שילמד כל יום שתי הלכות ברמב"ם עם הדרך אמונה ,מה
ה ו א י ז כ ה ב ז כ ו ת ז ה ? ר ב י נ ו .      :
הנכד :סבא אמר שילמדו שתי הלכות ברמב"ם כל יום הלכות שמיטה ויובל ,ואלפי אנשים בכל העולם לומדים כל יום עם הדרך אמונה,
אבא )א.ה - .הגרי"ש( כתב את הסיכום על הדרך אמונה ,אנשים לומדים את זה כל יום בכל העולם ,כל הסגנונות של האנשים צעירים
וזקנים כולם לומדים את זה ,בזכות שסבא אמר ,רבינו ,   :הנכד :איזה ברכה סבא נותן לכל מי שלומד ,רבינו :
 .     ע כ " ל  .ל ת ו ע ל ת ה ר ב י ם נ ב י א ת י ע ו ד מ ה מ ע מ ד ש צ ו ל ם ע " י ש ו ק י ל ר ר .

אשרי העם שרבינו מנהיגו
מהנעשה והנשמע בקודש פנימה
¨¨¨

 ביום חמישי ער"ח אדר נערך מעמד תפילה בבית רבן של ישראל על תורמי קופת העיר במעמד השתתפו עוד ,מרן הגרב"ד פוברסקי ,מרןהגרב"מ אזרחי ,האדמו"ר ממוזי'ץ ,הגאונים הגדולים ר"ש שטינמן ,ר"ש גלאי ,ר"א גרבוז ,ר"ז ברלין ,רש"א שטרן ,בנו חביבו רי"ש.
 רבן של ישראל נשאל ע"י תושבי ביתר לקראת מבצע החיסונים שנערך בעיר בזה"ל ,ש .שואלים מביתר שיש בעיר הרבה חולים בקורונה וזהגרם הרבה ביטול תורה ,עכשיו שיש חיסון שואלים האם יש חובה להתחסן? ,רבינו :צריך .ש .האם גם נשים מעוברות? ,רבינו :כן .ש .האם יש
חיוב מיוחד גם על מלמדים בתלמודי תורה? ,רבינו :כן.
 שד"ר ראשי יהדות התורה הרב משה גפני והרב יעקב ליצמן נכנסו לרבן ישראל להתייעצות והדרכה לקראת המערכה הגורלית -י' ניסן. ביום ראשון רבן של ישראל יצא לשמחת נישואי נינו ,נכד לבנו הגאון ר' שלמה קניבסקי ר"י קרית מלך ,בן לנכדו הרב ישעיה ,החתן הבה"חיצחק מבחירי ישיבת תורה בתפארתה.
 במוצ"ש התקיימה בקודש פנימה שמחת הווארט לנינו ,נכד לחתנו הגה"צ ר' יצחק קולדצקי ,בן לנכדו הרב יהודה קולדצקי ,החתן הבחורהחשוב אהרן קולדצקי מבחירי ישיבת קרית מלך בבני ברק .במעמד נשא דברים הסב הגאון רבי יצחק קולדצקי שליט''א ,רבינו שתה לחיים
לרגל השמחה וברך את החתן ובני המשפחה.
 ביום רביעי שימש רבינו כסנדק בברית לבן נינו ,נין לחתנו הגר"י צביון ,נכד לנכדו הגר"מ שטיגל ,בן לנינו הרב יקותיאל יעקבזון.מכאן אין לקרוא בשבת קודש

ביום מתן תורה מאהבה נוטלים חלק בהפצת תורת רבן של ישראל
כל המסייעים לגליון בסכום למעלה מ 100ש"ח ,שמם יועבר בעיצומו של מתן תורה מאהבה  -חג הפורים לברכה וישועה מרבינו
ניתן לתרום בנדרים פלוס דרך קטגוריית נעשה אדם ולציין עבור הגליון בדרכו אמונה ,או במספר 055-670-4066 -
ידוע הסגולה לרפואה וישועה להתחזק באמירת אשר יצר בכוונה מתוך הכתב,
מילה במילה ,והמליץ רבינו שליט"א לאחד שהיה חולה בתוך ביתו שזה עיצה
טובה ומועילה ,למעונינים בברכת אשר יצר לתליה שיפנה לפלא' 053-310-5049 -

לע"נ נשמה טהורה
הבה"ח חיים שאול ז"ל
בן יבדל"ח הרה"ג ר' אברהם יצחק שליט"א

יו"ל ע"י קו דרך אמונה - 0799-211-666 :לקבלת הגיליון במייל - a0799211666@gmail.com :יו"ל ע"י עמותת נעשה אדם ע.ר580652063 .

