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~ פרשת קרח ~

זמני היום לאופק מעלה אדומים
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המעלה
ֶ

גליון פרשת שבוע  -הקהילה החרדית מעלה אדומים

וַ י ָֻּקמוּּלִ ְפנֵיּמ ֶֹׁשהּ(טזּ,ב) ּ
משה" [וקמו
יל ְכ ָתא ּב ְַאנְ פוֹ י ּ ְד ֶ
תירגם יונתן" :וְ ָקמוּ ּ ְבחו ְצ ָפא ּוְאוֹרוּ ּ ִה ְ
בחוצפה ~
והורו הלכה בפני משה].
ולכאורה צריך לשאול :כיצד קרח לא חשש שיחשדו בו שהוא ממזר ,הרי
אמרו חכמינו (מסכת כלה פ"ב) "עז פנים  -ממזר"?
ונראה ,שמשום שהיה קרח עשיר גדול מאד מחמת שמצא את מטמונות
יוסף (כמ"ש סנהדרין קי ,).לא פחד שיתלו את עזותו בפגם יחוסו ,אלא בעושרו,
כמו שאמר החכם מכל אדם (משלי יח ,כג) "ועשיר יענה עזות".
ולפי זה נוכל לחדש הבנה נפלאה בדרשה תמוהה המובאת בגמ' (קדושין
עא" :).אמר רבי יהושע בן לוי ,כסףּמטהרּממזרים ,שנאמר 'וישב מצרף ומטהר
כסף' (מלאכי ג ,ג)" .ויגעו המפרשים לבאר את דברי האמורא .אך לדברינו נוכל
להמליץ בדרשה זו ,שאם יש לו לאדם הרבה כסף הרי שאם הוא "יענה עזות"
הכסף שיש לו יוכל לטהר את שמו מן החשד שהוא ממזר...
[ברוך מרדכי]
ובידיעה ּזו ּּ -שקרח ּהשתמש ּבעושרו ּלרעה נוכל להבין היטב את דרשת
חז"ל (סנהדרין קט" ):ויקחּקרחּ,אמרּרישּלקישּשלקחּמקחּרעּלעצמו".
כי הנה תיבת 'עשיר' אוצרת בתוכה שתי תיבות" :יש" ו"רע" .תיבת "יש"
מסמלת את הטוב הצפון לצדיקים ,כמאמר שלמה "להנחיל אוהבי יש" (משלי ח,
כא)  -ש"י עולמות (עוקצין ג ,יב) ,ואילו תיבת "רע"  -כשמה כן היא .ואכן בעושר
ניתן להשתמש לטובה ,ואפשר להשתמש לרעה.
ולפיכך על קרח שהשתמש בעושרו לרעה והשתמש רק בתיבת "רע"
שב"עשיר" ,אמרו חז"ל 'שלקח מקח רע לעצמו' ,לקח את ה'רע' ולא את ה'יש'.
[רבינו יוסף חיים מבגדד]

וַ י ָֻּקמוּּלִ ְפנֵיּמ ֶֹׁשהּ(טזּ,ב) ּ
וכך דרשו חז"ל (נדרים לט" :):מאי דכתיב 'שמש ירח עמד זבולה' (חבקוק ג,
יא) ...מלמדּשעלוּשמשּוירחּמרקיעּלזבולּואמרוּלפניוּ:רבונוּשלּעולםּ,אםּ
אתהּעושהּדיןּלבןּעמרםּּ-אנוּמאיריםּ,ואםּלאוּּ-איןּאנוּמאירין!".
ויש להבין היטב מדוע דווקא השמש והירח באו להגנתו של משה? מדוע
נתעברו על ריב לא להם?
והנה במשנה (סוטה א ,ט) מבואר שיוסף זכה שמשה יתעסק בארונו ,מפני
שיוסף הוא היה הגדול שבאחיו ,ומשה הוא הגדול שבישראל .ואולם מניין לנו
שיוסף הוא הגדול שבאחיו?  -על כך יוכיחו השמש והירח שהשתחוו ליוסף
בחלומו אף על פי שהם החשובים שבכוכבים.
והנה טענת קרח ועדתו היתה "כי כל העדה כולם קדושים" ומשה אינו גדול
יותר משאר העם .ולפי טענתו זו צריך לומר שאף יוסף אינו גדול משאר אחיו,
וממילא גם השמש ּוהירח אינם גדולים משאר הכוכבים! ומכיון שהיתה כאן
פגיעה בשמש והירח ,לכן נזעקו מיד ובאו להגנתו של משה...
[עיון יעקב]
תירוץ ּאחרּ,צח ּונפלא לפשר התערבותם של השמש והירח במחלוקת,
יתבאר ע"פ המסופר בגמ' (חולין ס ):שכאשר ברא הקב"ה את השמש ואת הירח,
בראם שווים ,אמרה הלבנה לקב"ה" :אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר
אחד!" ואמר לה הקב"ה" :לכי ומעטי את עצמך".
ולפ"ז יש לומר שמשום כך קינאו השמש והירח למשה ,שהרי מטרתו של
קרח היתה שיהיה עוד מלך על ישראל לבד ממשה ,הלא הוא קרח בעצמו ,וא"כ
נמצא שאפשר שיהיו שני ּמלכים ּבכתר ּאחד ,וממילא יש לבטל את ההסכם
שנעשה בין השמש והירח  -שנתמעטה הלבנה ,הואיל וגם היא יכולה להאיר
כשמש! ולכן נתערבו השמש והירח במחלוקת קרח ועדתו.
[רבי יהונתן אייבשיץ]
ולהשלמתּהמחרוזתּנראהּלחרוזּבהּפנינהּנוספת ,על פי מעשה המובא
בגמרא (ב"ב עד ).שרבה בר בר חנה הלך במדבר יחד עם ישמעאלי אחד ,ואותו
ישמעאלי הראה לו את המקום שנבלעו בו קרח ועדתו ,וסיפר רבה" :אמרּליּ,כלּ
תלתיןּיומיּמהדרּלהוּגיהנםּלהכאּכבשרּבקלחת ּואמריּהכי'ּ:משהּותורתוּ
אמתּוהןּבדאין'" .ופירש רשב"ם" :כל תלתין יומין  -כלּראשּחדש" .ויש להבין
מה הטעם שבכל ראשּחודש ירדו לגיהנם?
אך לפי המבואר למעלה ,שהקטנת הירח היא הוכחה ש"אין שני מלכים
משתמשים בכתר אחד" ,הדבר מובן היטב :שהרי בכל ראש חדש הלבנה
מתחדשת ,עד שכמעט ואינה ניראית ,ולכן בכל בראש חדש  -כאשר הלבנה
מתמעטת ביותר  -מתחדדת טעותו של קרח וחטאו מתעורר ביתר שאת!
[נר לדוד]
לקבלתּהעלוןּבדוא"לּ,שילחוּבקשהּלכתובתּּּ3048927@gmail.comוציינוּ"אוצרּהמעלה"ּ

מו ֵעדּ ַאנְ ֵשיּ ֵשםּ(טזּ,ב) ּ
יאיּ ֵע ָּדהּ ְק ִר ֵאיּ ֹ
נְ ִש ֵ
"נשיאיּעדה" הם האנשים המורמים מעם .אך מי הם "קריאיּמועד"?
והנה כתב ה'משנה ברורה' (קלו ,סק"ב) בשם המהרי"ל ש"מצוה לקרות
ביום טוב אנשים המעמידים הקהילה ,לפיכך הם קודמים לכל וכו'" .אותם
האנשים שהעמידו את קהילותם ,הם "קריאיּמועד"  -שנקראים לעלות לתורה
במועד...
[לוח ארז]
וְ ַאהֲ רֹןּ ַמהּהואּ ִכיּ ַת ִלינוּּ ָּעלָּ יוּ(טזּ,יא) ּ
הנה שנינו (עירובין סה" ):בשלשה דברים אדם ניכר ,בכוסוּבכיסוּובכעסו".
והנה את אהרן הכהן אי אפשר היה לבדוק "בכוסו" ,מפני ששתויי יין
אסורים בעבודה ,והוא לא שתה יין; "בכיסו" גם כן אי אפשר לבדקו ,שכן הכהנים
קיבלו עומר לגולגולת בשוה ,ולא היה לאחד יותר משל חבירו .אמנם אפשר היה
לבודקו "בכעסו" ולראות מה מידתו של אהרן.
זה שאמר משה" :ואהרןּמהּהוא"  -אם תרצו לדעת מי הוא אהרן ומה טיבו,
תוכלו לבדקו "כיּתלינוּעליו"  -כאשר תתלוננו עליו ותנסו להכעיסו .אולם כיון
שאהרן אוהב שלום ורודף שלום ונח לבריות ואי אפשר להכעיסו כל עיקר ,לכן
ודאי ש"הוא הקדוש" וכיצד תעזו להתקומם נגדו?...
[רבי מאיר אריק]
יהםּק ַֹרחּ ֶׁאתּ ָּכלּ ָּה ֵע ָּדהּ(טזּ,יט) ּ
וַ י ְַק ֵהלּעֲ לֵ ֶׁ
פירש רש"י" :בדברי ּליצנותּ.כל ּהלילה ּההוא ּהלך ּאצל ּהשבטים ּופתהּ
אותםּ :כסבורין ּאתם ּשעלי ּלבדי ּאני ּמקפיד?! ּאיני ּמקפיד ּאלא ּבשבילּ
כולכם! ּאלו ּבאין ּונוטלין ּכל ּהגדולות ּּ -לו ּהמלכות ּולאחיו ּהכהונה! ּּ -עדּ
שנתפתוּכלם".
ויש לתמוה טובא :מאחר שרש"י פותח ואומר שקרח הקהילם "בדבריּ
ליצנות" מדוע רש"י לא מפרט מה היתה הליצנות ,אלא רק אומר שאמר להם
"איני מקפיד אלא בשביל כולכם"?
בדרך הלצה יש לומר :מה שאמר קרח "כסבורין ּאתם ּשעלי ּלבדי ּאניּ
מקפיד?!ּאיניּמקפידּאלאּבשבילּכולכם!ּ"  -זו הליצנות...
[מפי השמועה]
וַ ִת ְפ ַתחּ ָּה ָּא ֶׁרץּ ֶׁאתּ ִפיהָּּּוַ ִת ְבלַ עּא ָֹּתםּ(טזּ,לב) ּ
מדוע קרח ועדתו נענשו דווקא בעונש משונה זה?
אמנם התורה הקדושה מעידה על משה רבינו "והאיש משה ענו מאד מכל
האדם אשר עלּפניּהאדמה" (יב ,ג) ,ואף על פי כן הטיחו בו קרח ועדתו "ומדוע
תתנשאו"  -תתגאו! מעתה ,אם משה הוא העניו וה'נמוך' ביותר עלּפניּהאדמה,
הרי שהאנשים שחשים שהוא מעליהם  -מקומם הוא מתחתּלפניּהאדמה...
[רבי וולף מסטריקוב]
טעםּנאהּנוסף לעונש הבליעה באדמה:
בגמרא (חולין פט ).נדרש מן הפסוק "תולה ארץ על בלימה" (איוב כו ,ז) -
"אמר רבי אילעא :איןּהעולםּמתקייםּאלאּבשבילּמיּשבולםּאתּעצמוּבשעתּ
מריבה" .לפיכך ,קרח ועדתו שלא בלמו את פיהם בשעת המריבה ,אלא אדרבה
דיברו כנגד כל דבר שבקדושה וחירחרו ריב ומדון ,הארץ שתחתם לא היתה יכולה
להתקיים ,ואך טבעי הוא שהאדמה שתחתם תקרוס תחתיה...
[הרי בשמים]
ובדרךּאחרת נראה להמליץ:
הנה דתן ואבירם טענו למשה "המעט כי העליתנו ּמארץ ּזבת ּחלב ּודבש
להמיתנו במדבר" ,וביאר בעל ה"ילקוט האורים" שכוונתם היתה לדברי המדרש
(ילקו"ש שמות ב ,קסה) שבזמן שהיו ישראל במצרים ,היו תינוקותיהם נבלעים
באדמה והקב"ה מזמן להם סלע שמשקה אותם בדבש ּוחלב ,וזהו שאמרו דתן
ואבירם" :המעט כי העליתנו ּמארץ"  -מתוך הארץ ,האדמה ,שהיא "זבת ּחלבּ
ודבשּ,להמיתנו במדבר".
ולפ"ז י"ל שכך השיב להם משה :אם אתם כה מתגעגעים לשוב אל תוך
האדמה ,אפתח לכם אותה שוב...
הבליעה באדמה הודגשה בעיקר אצל דתן ואבירם
(ובזה יתכן להבין מדוע ּ
ולא כלפי קרח ,כפי שנאמר כאן "ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה [ -אל
דתן ואבירם] ותבקע האדמה אשר תחתיהם ,ותפתח הארץ את פיה ותבלע
אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח" .וכן בספר דברים [יא ,ו] "ואשר
עשה לדתןּולאבירם אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם" ,וכן בתהלים [קו ,יז]
"תפתח ארץ ותבלע דתן ותכס על עדת אבירם").
[מתוקים מדבש]
לתרומותּלהדפסתּהעלוןּ ּ
לעילויּנשמתּולרפואתּ05041-29182

החידושיםּנלקטוּמספרּ"מתוקיםּמדבש"ּ ּ,
ישרּכחּלמחבר

אוצר בפרשה

סיפור לשבת
מסופר על האדמו''ר רבי ישראל אביחצירא זצ''ל (בבא סאלי) ,שיום אחד הופיע לפניו
בחור על כסא גלגלים ,הבחור ישב לפני האדמו''ר וסיפר שנפצע במלחמת יום הכפורים,
ולאחר סידרת ניתוחים נשאר רתוק לכסא גלגלים כאשר רגל אחת בכלל לא מתפקדת ,מצב
הרגל אף החל להתדרדר והיה חשש שיצטרכו לקטוע לו אותה.
אותו בחור שהיה מרוחק מתורה ומצוות שוכנע במצב של יאוש לנסוע לנתיבות אל הצדיק,
אולי יש אמת בכל אותם סיפורים ששמע על ה''נסים'' שיכול הצדיק לעשות ,שמע הרב את
סיפורו של הבחור ,פנה אליו ושאלו :תפילין אתה מניח בכל יום? לא ,ענה הבחור ,על השבת
אתה שומר?  -לא ,באה התשובה.
אם כן ,התפלא הרב'' ,תן תודה שרגל אחת שלך בריאה'' הרי את הכח אנו מקבלים מאתו
יתברך ,ואם אין אנו עושים את רצונו ,בידו לקחת מאתנו את אשר נתן לנו ולשתק אותנו
כליל ,ואתה שאינך הולך בדרך התורה והמצוות ,מה שכן יש לך הוא מתנת חינם.
מששמע זאת הבחור ''פרץ בבכי מר'' ,שגרם התרגשות אצל הנוכחים ,לאחר שנשתררה
דומיה בחדר ,היישיר הרב את מבטו אל עיני הבחור ושאלו :אם אברכך ברפואה שלמה,
ותוכל לקום על רגליך ,האם תהיה מוכן לקבל עליך עול מצוות? כן ,באה התשובה.
אם כן ,אמר הרב תן לי את ידך ,ואני מברך אותך ברפואה שלמה לעבודתו יתברך ,לאחר
שנישק הבחור את ידי הרב ,אמרו לו הנוכחים ''לנסות'' לקום על רגליו ,להפתעתו הצליח
מיד לעמוד ,ואף לצעוד מספר צעדים ללא עזרת איש...
בעודו ''המום'' מהשינוי הכביר שחל במצבו ,ניסה להלך במהירות יותר גדולה ,ועד מהרה
מצא את עצמו ליד דלת דירתו של הרב .בקפיצה יצא החוצה ,והחל לרוץ כשהוא פונה
לעוברים ושבים בשאלה ,היכן יש טלפון ציבורי? הטלפון הקרוב ביותר היה ''בישיבת הנגב''
מרחק ''כמאתיים מטרים'' מבית הרב ,לשם הגיע הבחור ''בריצה'' ,ובהתרגשות לא רגילה
דיבר עם משפחתו ,וסיפר להם בפרוטרוט את אשר קרהו בבית הרב.
בחורי הישיבה ששמעו בהשתאות את סיפורו לא האמינו למשמע אוזנם ,אך לאחר שחזר
על סיפורו נתפסו לאוירת התעלות נפלאה ,שלבו יד ביד ויצאו ''בריקוד של שמחה'' ביחד
עם הבחור להודות להקדוש ברוך הוא על הישועה הגדולה.
יותר מאוחר הגיעו רבים לבית הרב והשתתפו שם בסעודת הודיה מיוחדת לכבוד הנס
הגדול .הבחור המאושר שמר את הבטחתו ושינה באופן יסודי את אורחות חייו ,אך לא רק
הוא חזר בתשובה ,אלא רבים שנוכחו ושמעו את הסיפור לא שכחוהו זמן רב והתחזקו
באמונה וביראת שמים.

משנת הכשרות

בפרשה
הרבאוצר
שליט"א
שמעון פלולי
טעותו של קרח
כתוב במדרש (עי' רבה יח,ב תנחומא א) חכם גדול היה קרח ומטועני הארון .ומחמת
מה נחלק על משה ,מחמת מינוי אליצפן בן עוזיאל אחי אביו שנעשה נשיא על
משפחתו .אמר קרח ,ארבעה אחים היו אחי אבא ,עמרם ,יצהר ,חברון ועוזיאל .עמרם
הבכור ,זכה בנו אהרון לכהונה ובנו משה למלכות ,מי ראוי ליטול הנשיאות ,לא השני?
(בתמיה) ,ואני בנו של יצהר הייתי ראוי להיות נשיא על משפחתי ,ומשה עשה בנו של
עוזיאל קטן אחי אבא גדול עלי ,הריני חולק עליו ומבטל כל מה שנעשה על ידו.
הכיר קרח במעלתו הגדולה ,וסבר כי אף הוא ראוי לנשיאות ,ואם נתמנה בנו של עוזיאל
הקטן ,אין זה אלא שמשה בדאי ,ואם כך אף מינויו ומינוי אהרון אחיו במרמה יסודם.
ומשך אחריו בדברים רכים כל גדולי ישראל והסנהדראות.
קפץ ואמר למשה ,טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית ,אמר לו משה
חייבת בציצית ,אמר לו קרח טלית שכולה תכלת אין פוטרת עצמה ד' חוטין פוטרים
אותה (בתמיה) .בית מלא ספרים מהו שיהא פטור מן המזוזה ,אמר לו משה חייב
במזוזה ,אמר לו קרח כל התורה כולה רע''ה פרשיות אינה פוטרת את הבית פרשה אחת
שבמזוזה פוטרת את הבית (בתמיה) .אמר לו קרח למשה דברים אלו לא נצטוית עליהם
אלא מלבך אתה בודאן.
אולם מהמקום שבא קרח שם נמצא המקור לטעותו ,הנה אף שבסברת אנוש נראה כי
טלית שכולה תכלת ודאי פטורה מציצית ,הרי שאין ההלכה כן ,ודעת המקום שחייבת
בציצית .ואף שבסברת אנוש נראה כי בית מלא ספרים ודאי פטור ממזוזה ,הרי שאין
הלכה כן ,ודעת המקום שחייב במזוזה.
וכן הדבר כאן ,לענין מחלוקתו של קרח ,אף שבשכל אנוש ראוי הוא לנשיאות ,הנה אין
דעת המקום כדעתו ,ומרצונו מינה המקום אהרון לכהן ,משה למלך ואליצפן לנשיא.
והיה לו לקרח להבין בדעתו ,שעל לו לשפוט את מעשי ה' ,על פי דעתו דעת אנוש ,אלא
עליו לבטל דעתו ולקבל את ציווי ה' בדומיה.
ואם אף אדם גדול ורם אשר כגובה הארזים גובהו ,אין לו לבחון את דעתו של מקום על
פי הבנתו ,ק"ו בן בנו של ק"ו ,אנו הקטנים ,שאין לנו לשפוט רצון בוראנו ע"פ שכלנו
הקט ,אלא עלינו לבטל דעתנו לדעתו של מקום שנמסרה לנשיאי העדה חכמי ישראל
שבכל דור ודור.

ּשסק ּ
הנגיעות:
גידולּמבוקר :לעיתים רחוקות נגוע.
גידולּבגינותּפרטיות :לעתים נגוע ויש לבודקו.
תיאורּהנגיעות :לעיתים רחוקות נגוע ברימות זבוב הפירות שצבען לבן.
וכן מצוי שנגוע לעיתים בחרקים שונים ,עכבישים וזבובונים.
הבדיקה :לעתים מצויים על קליפת השסק כתמים חומים קטנים שאינם
סימן לנגיעות ,אולם במידה והפרי רך באזור מסויים ,או שצבעו הפנימי משונה,
יש לחתוך בסכין את האזור ולבדוק את בשר הפרי ע"י קיפולו החוצה ,אם נמצא
הפרי נגוע יש לבדוק את כל הפירות של אותה קנייה.
חשוב לדעת :ההבדל בין פרי שנשתנה צבעו מחמת מכה לפרי שנשתנה
צבעו מחמת נגיעות ניכר ברכות או הקשות של האיזור שצבעו חריג .רכות מורה
בד"כ על נגיעות ,אולם מוצקות מורה בד"כ על מכה שקיבל הפרי .טוב לפתוח
את איזור הכתר שבתחתית הפרי לפני האכילה כדי לוודות שהפרי אכן נקי
מחרקים.
ר' יניב מזרחי  -משגיח כשרות מעלה אדומים

שו"ת לשולחן שבת















חידוד מהפרשה



אני דומם וצומח ובגללי הנאמן ננזף
בסוף הסדר הכאבתי לנובח ולכן אני נשרף מי אני ?






פתרון גליון שלח :יהושע בן נון" .בנערותי יושב אוהל" – "ויהושע נער לא ימוש
מתוך האוהל"" ,ותחילתי מהאשה שבאוהל" – האות י' שבתחילת שמו ניטלה מהאות
י' שבשרה אימנו שנאמר בה "הנה הא באוהל"" ,אבי הפוך וישר" – "נון" נקרא
ישר והפוך" ,ובבבל בים ובנהר" – "נון" בארמית הוא דג הנמצא בים ובנהר.
בס"ד נפתח בית כנסת חדש

"מעלהּיוסף"ּ ּ

בשכונת נופי הסלע []07
רח' האלמוג [ 31מעל ממתקי השלושה]
זמני התפילות בבית הכנסת:
שחרית 6:20 -
בימים ב' ה' ובר"ח 10:6 -
ערבית 20:15 -
מנחה ער"ש  15 -דקות לאחר הדה"נ
שחרית בשבת 7:30 -
מנחה גדולה 13:30 -
ערבית  -בצאת השבת

העלון מוקדש לעילוי נשמת
ר' משה בן שמחה גרוואני ז"ל
שקיים במסירות את הפסוק
"שומר פיו ולשונו
שומר מצרות נפשו"
נלב"ע ט"ו סיון תשע"ו
ת.נ.צ.ב.ה

איזה פסוק ,עשרה מתוך שבעה עשרה מילותיו הם שמות אנשים? (טז ,א)
האם עדת קרח עברו על איסור "לא תרצח"? (בעה"ט טז ,ב)
היכן נרמז שאהרן הכהן הודה שמעלת קרח גדולה ממעלתו? (רמב"ן טז ,ד)
היכן הוזכר היין במחלוקת קרח? (רש"י טז ,ה)
מניין שהשירה בבית המקדש צריכה שתהיה בפומבי וכלפי העם? (עי' טז ,ט; וברש"י)
מי היה "רודף שלום" כפשוטו? (רש"י טז ,יב)
איזו מילה שוה ( 1300ואולי המספר הגדול מרמז על משמעותה)? (טז ,יג)
היכן משה רבינו הואשם באחיזת עיניים? (אב"ע טז ,יד)
איזו מילה מקשרת בין פסוק י"ד בפט"ז לבין פס' כ"ד ,וכן לפס' כ"ז?
היכן מצינו שהמחטיא אחרים הוא לבדו נקרא חוטא? (טז ,כב; עי' אב"ע)
איזו תפילה התקיימה והתקבלה? (תרגו"י טז ,כד)
איזה איסור נגיעה מופיע בפרשה? (טז ,כו)
היכן מצינו בליעה המונית באדמה  -חוץ ממעשה קרח? (אבן עזרא טז ,ל)
אלו שני הבדלים בולטים יש בין עונש קרח ועדתו ובין מעמד הר סיני? (טז ,לג-לד)
האם היה רעש כשפתחה האדמה את פיה? (רש"י ושפת"ח טז ,לד)
אלו אותיות מוזכרות במפורש בפרשה? (יז ,ג; יז ,כה)
מי היו טסים ,אך לא באויר? (רש"י יז ,ג)
היכן מוזכר הציץ בפרשה? (יז ,כג)
מי ראה את הנצת מטה אהרן בזמן התרחשותה? (רשב"ם יז ,כג)

זמניּהתפילותּ ּ
בביהכנ"סּרינתּהמעלה ּ
ערבּשבת ּ

מנחה בפלג המנחה 17:45
מנחה 19:25 -

כדרך ּ
שמחפש אדם מטמון
ואוצר הטמון בתחתיות הארץ
שחופר אחריו ביגיעה עצומה

שיעור בגמרא והלכה
מפי הרב שמעון פלולי שליט"א

בימים ב ,ה
בשעה 20:00 - 21:00
בבית הכנסת רינת המעלה

שיעורּלנשים ּ

שבתּקודש ּ
ּכךּצריך ּ
סדרת הרצאות מרתקת
שחרית 7:00 -
לחפור ביגיעה עצומה
מנחה 17:30 -
בענין "חינוךּילדים"
לגלות אוצר של יראת שמים
17:45
תהילים לבנות ער"ש
הצפון ומוסתר בבינת הלב מאת הרבנית טליהּהלפר תחי'
תהילים לבנות ש"ק 18:00 -
בכל יום ג' בשעה 21:00
של כל אדם מישראל
אבות ובניםּש"קּ00:18ּ-
בבית הכנסת רינת המעלה
ימיּחול ּ

מנחה 13:15 -
ערבית 21:00 -

(תניא פרק מ"ב)

כניסה חופשית .כולכן מוזמנות!

לרפואת :אפרת מזל בת לאה ,טליה חנה בת מלכה ,רחל בת עליזה בתושח"י

