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בגמ' שבת )נו.( אמר רב דדוד קיבל לשון הרע. עוד אמרו שם )נו:(, "אמר רב 
יהודה אמר רב, בשעה שאמר דוד למפיבושת 'אתה וציבא תחלקו את השדה' 
)שמואל ב, יט(, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה". 
ומבואר מכאן דבר נפלא, שפירוקה של מלכות בית דוד לשתים נבעה מתוך 
דוקא  היה  זה  על  העונש  מדוע  להבין  ויש  המלך.  דוד  שקיבל  אחד  לשה”ר 
בחלוקת המלכות. ובפשוטו י"ל דפירוק המלכות היא מידה כנגד מידה, שהרי 

לשה”ר עצמו גורם למחלוקת, ולכך נענש במחלוקת במלכותו. 
אמנם נראה שיש בזה עומק נוסף. 

יסוד המלכות בנוי על אחדות העם, וכמו שנאמר 'ויהי בישורון מלך בהתאסף 
ראשי עם יחד שבטי ישראל' וגו' )דברים לג, ה(, 'יחד כולם הודו והמליכו' וכו', 
ו"מלך" אותיות "ֻכלם". ונמצא שפילוג העם הוא סתירה למהות המלוכה. ואשר 
על כן על המלך ליזהר ביתר שאת במידת האחדות, כי המלך הוא לב העם, 
וכל סטיה קלה אצלו משפיע על כל העם. וכיון שדוד דיבר לשה”ר אחד, היפר 
במקצת את אחדות העם והרס בזה את שלימות המלוכה, ולכך נענש בחלוקת 

המלכות.
ויובן לפ"ז מה שהביא החיד"א בכמה מקומות )עיין בספר צווארי שלל ועוד( 
עבירות  ג'  כנגד  הם  גלויות  שד'  מהרש"א,  לתלמיד  טוב"  "ברכת  ספר  בשם 
הגדול  האחרון  גלות  הוא  מכולם  הגדול  לשה”ר  ובעון  ולשה”ר,  החמורות 
והארוך והחמור. והטעם שבגלות אחרון נצרך תיקון חטא הלשון, כי על לע"ל 
)יחזקאל לז, כב( שהקב"ה יקבץ את כל בית ישראל לגוי אחד בארץ  נאמר 
ומלך אחד יהיה לכולם, ולא יהיו עוד לשני ממלכות וגו', ועבדי דוד מלך עליהם 
ורועה אחד יהיה לכולם וגו', וכדי לתקן האחדות במלכות בית דוד שנפגם ע"י 
לשה”ר, יש צורך בתיקון חטא לשה”ר, וכל זמן שלא נתקן חטא זה אין דוד 

יכול למלוך על ישראל כאחד.
ומה נפלאו לפ"ז דברי הגבורת ארי בביאור תפילת הכהן גדול כשיצא מבית 
קדשי הקדשים, שכך אמרו ביומא )נג:( שאז הוא מתפלל בין השאר "לא יעדי 
עביד שולטן מדבית יהודה", פירוש, לא יסור עושה ממשלה מבית יהודה, ויש 
דמקדש  אמרינן  )ט:(  דביומא  שם,  וביאר  כן.  מתפלל  אז  דוקא  למה  להבין 
שני חרב מפני שנאת חינם, ודבר הגורם לה הוא לשה”ר, מש"ה אחר הקטרת 
הקטורת לפני ולפנים שנתכפר להם על לשה”ר )כזבחים פח:(, מתפלל שלא 
יסור מלכות יהודה ע"י גלות וחורבן הבית, עכ"ד. ועדיין יש להבין מדוע לא 
ביותר,  מדוייק  תפילתו  נוסח  ולדברינו  המקדש.  יחרב  שלא  בסתם  התפלל 
שהרי מלכות בית דוד צריכה כפרה על חטא לשה”ר, ואחר שנתכפר להם על 

לשה”ר, מתפלל על קיום מלכות בית דוד. 
את  אקים  ההוא  'ביום  שנאמר  וכמו  דוד,  בית  למלכות  רומזת  הסוכה  והנה 
סוכת דויד הנופלת' )עמוס ט, יא( ע"ש ברש"י, ובסנהדרין )צז:( ורש"י שם, וכן 
אומרים בסוכות "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת", ויש להבין מה 

השייכות בין דוד לסוכה.
ולדברינו יבואר עפ"י מה שהביא בדרשות הנחלת דוד )דרוש י( בשם הגר"א 
ארבע  נמצאו  "סוכה"  בשם  כי  לשה”ר,  יצר  את  להכניע  באה  סוכה  שמצות 
תיבות מארבע מוצאות הפה, סמ"ך מהשיניים, וא"ו מהשפתיים, כ"ף מהחיך, 
את  סובבים  הנ"ל  מוצאות  ד'  כי  בו,  אין  הלשון  ממוצאת  אבל  מהגרון,  ה"א 
הלשון ושומרים אותו לבל יפרוץ בלשה”ר, וזהו שנאמר 'תצפנם בסוכה מריב 
גם לאחדות, שהרי אמרו  רומזת  כי הסוכה  ע"ז,  ויש להוסיף  לשונות', עכ"ד. 
בסוכה )כז:( עה"פ 'כל האזרח בישראל ישבו בסוכות' )ויקרא כג(, "מלמד שכל 

ישראל ראוים לישב בסוכה אחת".
ומעתה יבואר, דכיון שמלכות דוד הוא יסוד האחדות ותיקון חטא הלשון, לכך 
נקרא מלכותו על שם הסוכה המכניע את חטא הלשון והמסמלת את האחדות. 
ובנחלת דוד שם הוסיף שלזאת חג הסוכות הוא כנגד הגאולה האחרונה, מפני 
שאז יתוקן עוון לשה”ר כמבואר בדברי חכמי האמת. ולהאמור נוסיף, ש"סוכה 

הנופלת" ]לשון הווה[ רומזת על עוון לשה”ר המרקד בינינו, ולע"ל ע"י 
תיקון חטא הלשון יתאחד מלכות בית דוד על כל ישראל, ויקום סוכת 

דוד הנופלת, במהרה בימינו אמן.
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ביומא כ"ה ע"א, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ופירש"י אין 
ישיבה בעזרה שנאמר לעמוד לשרת העומדים שם לפני ה', אלא למלכי בית 

דוד, שמצינו בהן ישיבה שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה' וכו'.
ברש"י  מבואר  וכן  מדאורייתא  הוא  בעזרה  ישיבה  דאיסור  ברש"י  ומבואר 
סנהדרין )ק"א:( ד"ה דאין ישיבה, הלכה למשה  מסיני ולא מקרא. וא"כ מוכרח 
דהא דלמלכי בית דוד יש ישיבה הוא דין דאורייתא. וודאי לא מסתבר שהכי 
נאמרה הלכה דלמלכי בית דוד מותר דהרי עדיין לא היה מלכות בית דוד, אלא 
ודאי שנאמר בהלכה שדרגת מלכות מושלמת כמו שהיה בעתיד מלכות בית 

דוד, למלכות כזו מותר לשבת בעזרה.
ויש לחקור מה המעלה המיוחדת של מלכות בית דוד והנה בגמ' בסנהדרין 
בעזרה  לישב  אסור  היה  השבטים  עשרת  על  שמלך  שלירבעם  מבואר  שם 
ולרחבעם מלך יהודה היה מותר, וא"כ י"ל שהחילוק שמלכות בית דוד היתה 
ברמב"ם  כמבואר  המלכות  עיקר  היתה  לא  ירבעם  ומלכות  המלכות  עיקר 
)מלכים א' ח'( שאחר שזכה דוד במלכות כולם נחשבים זרים )סהמ"צ ל"ת 

שס"ב( ומלכות ישראל לא היתה מלכות שלמה.
ולפי צד זה א"כ שאול שמלך מלכות שלמה על כל ישראל וכן משה )זבחים 

ק"ב ע"א( ויהושע, היה מותר להם לישב בעזרה.
אבל בחידושי מרן רי"ז הלוי פרשת שופטים ביאר שמעלת מלכות בית דוד 
דהמושג  י"ז,ט"ו(  שופטים  הפסוק  )לשון  ה'  יבחר  אשר  המלך  שנקרא  הוא 
וכמש"כ  מלך,  להיות  מהאפשרות  כולם  יצאו  שנבחר  שאחר  הוא  בחירה 
הרמב"ם שכולם זרים למלוכה חוץ מזרע שלמה בן דוד עיי"ש, ולפי"ז רק דוד 

וזרעו יכלו לשבת בעזרה ולא שאול משה ויהושע.
ויותר מזה שגם דוד עצמו אפי' אחר שמשח אותו שמואל למלך עדיין לא יכל 

לישב בעזרה עד שנבחר בחירה שמלכותו תיכון לעולם.
כבוד  המקום  להם  שחלק  כ'  דוד,  בית  למלכי  אלא  ד"ה  מ:  סוטה  וברש"י 
דוד  בית  במלכות  רק  שייך  היה  זה  וענין  עכ"ל.  שלמה,  שמלכותו  להראות 
להודיע שהוא המלכות "הנבחרת" וכמש"כ מרן הגרי"ז )דזהו פירושא דמלכות 
שלמה(, אבל במלכות שאול משה ויהושע מה צריך להודיע בהם, ואין לומר 
דבא להודיע שמלכותם עפ"י ה', דהרי ירבעם נמי היה על פי ה' ובכ"ז היה 

אסור לו לישב בעזרה כמבואר בסנהדרין שם, ומוכח כדברי מרן הגרי"ז ז"ל.
ויש לדייק כן בפסוקים שהנה המקור שיש ישיבה בעזרה למלכות בית דוד 
זה כתוב מיד  ופסוק  ה'  וישב דוד לפני  ז,יח(  ב'  הביא רש"י מקרא )שמואל 
את  וכוננתי  שכתוב  כמו  לעולם  מלכותו  שתיכון  לו  הבטיח  שהקב"ה  אחרי 
כסא ממלכתו עד עולם )שם י"ג( עיי"ש כמה פסוקים בזה, ומיד אח"כ שבא 
דוד להודות לה' על זה שבחר בו כתיב וישב דוד לפני ה' וגו' ועתה ה' אלקים 

הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם )שם, כ"ח(, וא"כ 
לו  הותר  אח"כ  מיד  לעולם  מלכותו  שיהיה  שנבחר  שלאחר  מדויק 

לישב בעזרה והלכך כתיב וישב.

"לא יסור שבט מיהודה... עד כי יבא שילה". הראשונים )רמב"ן רשב"א ור"ן( 
נשאלו דהרי למעשה מצינו שבמשך הדורות סרה המלכות מיהודה, ופירשו 
כ"א בדרכו )עי' בשה"צ(. והגר"ח ביאר עפ"י הרמב"ם )פ"א ה"ט( שמלכות 
דבריו  וביאור  ישראל,  משאר  מלך  שייך  ומ"מ  לעולם  תתקיים  דוד  בית 
לימות המשיח  אבל  אחד,  על שבט  מלך  רק שיהא  מוכרח  מב"ד  דמצד 
פי' הפס'  ולפי"ז  ישראל.  כל  על  לא תתחלק המלכות אלא מב"ד תהיה 
"לא יסור שבט מיהודה" אף שתחלק המלכות מ"מ יש הבטחה דתשאר 
"עד כי יבא שילה" דהיינו  'שבט' אחד. אך כ"ז  ליהודה מלוכה עכ"פ על 

ימות המשיח, שאז יהיה המלך מיהודה על כל ישראל, וזהו "ולו יקהת 
עמים". )קונט' מלכות ב"ד להגרי"ד, ישורון ח"ט(

עומקא דקרא



מינוי ראב"ע לנשיאשי' הראשונים בענין לא יסור שבט מיהודה
הרב אהרן ש. סולברגהרב מנחם וינטר

והיינו שהפסוק  רדייה,  סוג  כל  "שבט" שהוא  פי'  בפי' החומש  רש''י 
מדבר לאו דווקא במלכים ממש אלא כל סוג שררה כגון ראשי גלוית 
שבבבל שרודים את העם בשבט, וזה ימשיך עד ביאת מלך המשיח. אך 
ברש''י בדה"י )ב' י,טו( נראה שמדובר על מלכות בית דוד שתמשך עד 
שיבוא יהודה לשילה להמליך שם את רחבעם ואז תחלק המלכות, ב' 
שבטים לרחבעם ועשרה שבטים לירבעם, וכ"כ הרשב''ם בפירושו כאן, 
המלכות הניתן לו להשתחוות לו כל אחיו ולא מחוקק ושררה מזרעו 
עד כי יבוא יהודה שילה כלומר עד כי יבוא מלך יהודה הוא רחבעם בן 

שלמה שבא לחדש המלוכה בשילה. 
ראינו  שהרי  הקשה  ולכן  למלוכה,  שהכוונה  נראה  הרמב''ן  ובשיטת 
שהמלוכה היתה בגלות ואין להם עוד מלך ושרים וימים רבים אין מלך 
גלויות  ראשי  היו  תמיד  שהרי  לק"מ  ורשב''ם  רש''י  ]ולשי'  בישראל. 
ונשיאים[, וביאר הרמב''ן שהכוונה לא יסור אין ענינו לעולם, אלא לא 
יסור מיהודה אל שבט אחר, ועל שבט יהודה לא ימשול מלך אחר. וכן 
פי' "ומחוקק מבין רגליו" שהמחוקק אשר לו טבעת המלכות יהיה רק 
ממנו. וענין זה יתחיל ממלכות דוד, ומאז היא לא תפסק. וכ' הרמב''ן 
שענין מלכות שאול אף שלא היה משבט יהודה, היתה לזמן קצר, כי 
ישראל שאלו שלא כהוגן ולכן נתן לו רק לפי שעה, והוסיף שאם שאול 
לא היה חוטא היה לזרעו מלכות בישראל, אמנם לא על כולם ואולי 
היה מולך על שבטי אמו בנימין ואפרים ומנשה או שהיה מלך תחת 
יד מלך יהודה. ולפ"ז מובן ענין עונש החשמונאים שמלכו בבית שני 
ולא חזרו למלכות דוד. דמה שעברו על צוואת הזקן –יעקב- גרם להם 
שנענשו ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זאח"ז שעם 

כל גבורתם נפלו ביד אויביהם בחרב.
ועי"ש שחולק על האבן עזרא שמסביר לא יסור שבט מיהודה, היינו 
גדולה שהיתה ליהודה עוד קודם דוד שנסעו ראשונה וכן בשופטים )א, 
ב( "יהודה יעלה". ועל זה כתב הרמב''ן שאין שבט רק למלך ומושל. 
תעבור  שלא  הוא  יסור"  "לא  שענין  בזה,  חדשה  שיטה  מצינו  א''כ 

המלכות לשבט אחר ושבט הכוונה מלוכה ולא דבר אחר.
בדעת זקנים ובעלי התוספות כ' "לא יסור שבט מיהודה" שלא תסור 
המלכות מבית דוד ליתנו לאחר כמו שסר משאול, עד כי יבוא שילה 
וכ''ש לאחר שיבוא שילה שהרי משיח בן דוד הוא ונמצא שלא יסור 
לעולם. ויתכן דלזה רמז הרמב''ם בהל' מלכים )פ"א ה"ז( שאפילו אם 
יהיה מזרע דוד אחד שאינו ראוי לא תכרת מזרעו לעולם, וזה מונח 
בדברי יעקב לא יסור שבט המלוכה מיהודה, ואפילו אם הם לא יהיו 
ראויים, ולפי זה לא עברו החשמונאים על דבריו של זקן. בדרשות הר''ן 
דרוש ז' וכן בספר ישועות משיחו )להר"י אברבנאל, הו"ד בפרדס יוסף 
ויחי( כ' שכל מה שאמר יעקב לא יסור מתחיל רק מאז שיבוא  פר' 
שילה שהוא מלך המשיח ולפי"ז יתיישבו כל קושיותיו של הרמב''ן.  

וחולק על  ז'( שהביא את דברי הרמב''ן  )דרוש  ועי"ש בדרשות הר''ן 
קיים  שלא  ומי  אותם  לקיים  וחייבים  אזהרה  הם  יעקב  שדברי  כך 
נענש קשות אלא יעקב אמר ברוח קודשו לא יסור שבט מיהודה עם 
שיחטאו מלכיה עדיין לא יגיע עונשם שתסתלק ותסור מהם המלוכה, 
ולכן לא קשה משאול כי בזמנו לא היה ראוי משבט יהודה כמוהו. וכן 
הוא מסביר לשיטתו שהחשמונאים לא הסירו את המלכות מבית דוד 
כי אז המלכות לא היתה קימת בבית דוד וכן כל המלכים שמלכו בבית 
שני לא היתה מלכותם מצד עצמם אבל היו פקידים למלך פרס ומדי, 

ולדבריו גם ל"ק מאז היותם בגלות כי אז לא היתה מלכות בישראל.
עלו בידינו ז' שיטות: א. שיטת רש''י כאן, לא יסור שבט היא ההנהגה, 
כגון ראשי גלויות תשאר תמיד לו ולזרעו. ב. שיטת הרמב''ם שמאז 
שנמשח דוד למלך זכה בכתר המלוכה לו ולזרעו הכשרים ואע''פ שלא 
ישמרו את ברית השם. ג. שיטת רש''י בדה"י והרשב''ם שמלכות בית 
דוד תשאר שלימה עד שיבוא יהודה להמליך את רחבעם ואז תחלק 
למלכות  הכוונה  ששבט  הרמב''ן  שיטת  ד.  חלקים.  לשני  המלכות 
דווקא, אך ההסרה היא אם תעבור לשבט אחר והם ימשלו על שבט 
יהודה, ובספורנו ביאר יותר שאם תעבור לשבט אחר יש כאן הסרה, 
אבדה  אלא  הסרה  כאן  אין  העולם  מאומות  לאחת  תעבור  אם  אך 
המלכות לגמרי. ה. שיטת האבן עזרא שיעקב מדבר עוד קודם מלוך 
שופטים  בס'  וכן  ראשונה  שיסעו  גדולה  תהיה  יהודה  שלשבט  דוד, 
שנא' יהודה יעלה. ו. בדעת זקנים ובעלי התוספות מפר' שה' לא יסיר 
את המלכות מיהודה ומבית דוד אפילו כאשר אינם כשרים. ז. בדרשות 
הר''ן הביא את שיטת רבותינו במדרשים שזאת ההבטחה לא תתחיל 

רק אחרי ביאת הגואל ויבטיחנו שאף שיפסיק מלכותו בזמן מן 
הזמנים אחר ביאת הגואל לא תפסיק מזרעו לעולם.

בברכות כז: מבואר שמינו את ר' אלעזר בן עזריה לנשיאות במקום רבן 
גמליאל. והנה לדברי הרמב"ן )בראשית מט י( שכתב שנענשו החשמונאים 
מאחר שעברו על צוואת הזקן לא יסור שבט מיהודה, וכמו כן היו המלכים 
המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם 
יעויין בדבריו. צ"ע היאך מינו את ראב"ע לנשיא שהרי הוא עשירי לעזרא 
והוא כהן )ברכות שם( והרי בצוואת יעקב נצטוו גם "ומחוקק מבין רגליו" 

וביאר רש"י אלו נשיאי א"י.
ויעויין במהרש"א שם שזו היתה טענת ר' יהושע לראב"ע כדי שיוותר על 
נשיאותו, אלא דא"כ מתחזקת השאלה היאך מינוהו מלכתחילה. ויעויין 
בברכת ראש שם שכתב דכל המינוי היה לראש ישיבה ולא לנשיא, ורבן 

גמליאל נשאר נשיא ולדבריו ל"ק. אכן רש"י לעיל במתני' הרי אני כבן 
שבעים שנה )יב:( כ' להדיא "יום שהעבירו ר"ג מנשיאותו ומינו 

רבי אלעזר בן עזריה נשיא", וצ"ע.

ברכת הרואה על נר של חשד
בענין ברכות הרואה על נרות שהודלקו מפני החשד פלפל בחכמה הרב הכותב ביסוד 
מחלקותם של המ"א והפר"ח. אך בפשטות כל מחלקותם היא אם באופנים מסוימים, 
המדליק נרות מפני החשד מברך או לא אבל על הרואה שמברך רק שעשה ניסים, אינו 
ענין למחלקותם, כי ברכתו על נרות שהודלקו לפרסום הנס ואין לו נ"מ למה הודלקו 

אם מדינא או מפני החשד. ועי' בס' ישועת דניאל תרעו סקי"ג עוד סברות בזה. 
א.ג.

נ"ח שהתערב בהיתר
ב'  שי"ח  סימן  בדברי המג"א  דכוותה  א'. אשכחנא  לאות  הסגל,  הרב משה  במש"כ 
בתו"ד שכ', ומש"כ ביו"ד סי' ק"ב אפשר דאיירי כשנתערב אחר השבת ע"כ. והעיר 

בגי' הגרע"א שם דה"ה כשנתערב בשבת, לאחר שבת מותר וכ"כ בשעה"צ שם י"ג.
לאות ב'. אשכחנא דכוותא בת' הגרע"א סי' כ"ו דדן בנפל ספק משהו חמץ בפסח, 
עלה  ודן  ע"כ.  וניעור,  חוזר  אינו  טעם  בהא  הבא  לפסח  דישל"מ  כיון  סדכ"ל  דל"א 
בתשובת בנין שלמה סימן כ"ד די"ל דכיון דיהיה התירו אז משום ביטול ל"ח דישל"מ.
ומ"מ בנידון דנ"ח שנתערב אי נימא דח' ספיקא אי הוי כדבר שבמנין, יש להקל דכבר 
כתב הפר"ח דבסד"ר יש להקל אף בדשיל"מ, והביא לזה הגרע"א בסי' ס"ה ראיות 

וע"ע שם בהשמטות לסי' לח ועוד דוכתי.
יחיאל בוים

מאכלי שמן וגבינה בחנוכה
הרב אברהם גוטל כתב לחדש כיון שנס יהודית ל"ה ממש בחנוכה אלא קודם צריך 
להעדיף את מאכלי השמן מאשר מאכלי הגבינה ששמן מהוה יותר פרסומי ניסא. ולא 
יתכן לומר כן שהרי טעם המנהג כ' הר"ן עפ"י המדרש דבתו של יוחנן כה"ג האכילה 
לראש האויבים גבינה לשכרותו וחתכה ראשו וברחו כולם. והובא להל' ברמ"א והוא 
יקיים  שנהגו בחנוכה לפרסם הנס של תחילת הגאולה. ואם יאכל מאכלי שמן לא 
פרסום נס זה. וגם שאין מקור לאכול מאכלי שמן וי"א שרבי מיימון אבי הרמב"ם כתב 

כן אבל לא הובא זה להלכה, ואיך ידחה מנהג שהובא להלכה.
אליעזר וילנר

בענין מה שנכתב לחדש שיש להעדיף מאכלי שמן משום פרסומי ניסא. בשלמא אם 
היה מציין מקור ל"מנהג" לאכול מאכלי שמן, או לכה"פ מקור לטעם המנהג, היה ניתן 
לומר כדבריו, אבל מאחר שמנהג מאכלי חלב כתוב מפורש ברמ"א, ו"מנהג" אכילת 

מאכלי שמן לא נתברר מקורו, ודאי דיש להעדיף את מאכלי החלב.
אהרן סולברג

הדלקה בסוף הלילה
הרב מאיר רותן הק' על דברי המשנ"ב בסימן תרע"ב שכתב דאי לא הדליק בתחילת 
הלילה יכול להדליק עד עה"ש בברכה אם העיר אחד מבני הבית. אמאי לא יסמוך 
וכו' עי"ש.  כ' לחדש  על העוברים ושבים, ואמאי צריך להעיר מבני הבית, ומכח זה 
אכן הנראה ברור דבזמנם לא היה הדרך בכאלו שעות להמצא ברחוב, ולא כבזמננו 
שיש חשמל. ועוד, שהרי בזמנם היו מדליקים בבית מפני הסכנה וליכא עוברי דרכים 

שיראו אותו. 
אהרן אוריאל אלפייה

הפסקה מלימודו בזמן ההדלקה
בזמנו  להדליק  כדי  מלימודו  להפסיק  צריך  אם  להסתפק  גרפל  מנחם  הרב  מש"כ 
דהשעה"צ כ' הטעם שמפסיק בליכא שהות אלא ח"ש, ולפי"ז לדידן אין להפסיק כיון 
דיש שהות טובא עכ"ד. ובאמת כך פסק הגרח"פ שינברג שליט"א ובכולל דישיבת 
תורה אור אין מפסיקים מלימודם להדליק עד גמר סדר ב' אבל אי"ז כ"כ פשיטא 
על  הגרי"ש תמיד הקפידו  ולהבחל"ח  זצ"ל  אוירבך  והגרש"ז  זמן,  עוד  יש  שבזמננו 
ר"ת לבד מוצ"ש חנוכה וגם החזו"א שלא הקדים התפילה מ"מ ל"א ויתן לך כדרכו 
במעריב ולא ענה לשואלים קודם הדלקה ובוזרח השמש כ' הגר"ש דבליצקי שאין 
מאריכין בברכו במוצ"ש חנוכה, ובחוט שני החדש )עמ' שיז( פסק שאחר החצי שעה 
מהגרי"ז  הביא  ומגילה  חנוכה  שבקונטרס  וגם  שיח(.  עמ'  )ויע"ש  ברכה  בלי  ידליק 
לפרש כוונת הרמב"ם שזמן ההדלקה חצי שעה או יותר שבזמן שתכלה רגל הוא יותר 
מח"ש הזמן הוא מהשקיעה עד אז ואם איחר רגע אחד אחר השקיעה כבר הפסיד 

חלק מהמצוה )ולכן הי' הגרי"ז זצ"ל מכוון השעון במדוייק( אף דכ' בגמ' דאי לא 
אדליק מדליק אבל חסר לו חלק מהמצוה וא"כ נראה פשוט שרשאי להפסיק 

לימודו להדליק בזמן.
אליעזר וילנר

תגובות לגליון חנוכה
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שער הציוןשער הציון

לא יסור שבט מיהודה
הרמב"ן כ' דאין ענינו שלא יסור לעולם, אלא שלא יסור שבט מיהודה אל 
אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה. ופי' 'שבט' רומז 

לדוד שהוא המלך הראשון אשר לו שבט מלכות.
והר"ן בדרשות )ז'( הק' עליו ופירש דאינו דין שלא תהיה מלוכה וממשלה 
לאחד מאחיו, אלא הבטחה שכל זמן שתהיה מלוכה לישראל מצד עצמם, 

לא תפסק משבטו המלוכה לגמרי. 
ושי' הרשב"א )בתשו' ח"ד קפז( דאף שכל השבטים היה להם מלך או 
עיקר  ולו  לו  היא  ירושה  יהודה  שררת  "אבל  להם,  קבועה  אינה  שופט, 
הממלכה תהיה". ועי"ש שגם אם תסור ממנו לא תסור לעולם כי בסוף 
הזמנים 'יבא שילה' שהוא המשיח מזרעו. ]אך עי' בבנין יהושע על אדר"נ 
פמ"א שאין הפסק למלכות בית דוד אפי' בזה"ז משום דדוד מלך ישראל 
חי וקיים, ולכן האדר"נ שם מביא קרא דיחזקאל )לז( ודוד עבדי נשיא 
ועי' הגהות הריעב"ץ הוריות יא: דמהגמ' שם מבואר דאף  להם לעולם. 

שחרב הבית מ"מ גדולת זרעו של דוד לעולם עומדת.[
עי' בפיה"מ סנהדרין פ"י )יסוד י"ב( שהאמונה במלכות ב"ד מיסודי הדת, 

והחולק ע"ז כופר בהש"י.

בחירת מלכות בי"ד
כשרים  ישראל  כל  היו  דוד  נבחר  שלא  עד  בא(  )ר"פ  במכילתא  אי' 
כהונה  כתר  קרח  פר'  ובספרי  ישראל.  כל  יצאו  דוד  משנבחר  למלכות, 
זכה אהרן ונטלו, כתר מלכות זכה דוד ונטלו. ]ומשמע דהיא כנטילת הכהונה 
שכל ישראל זרים לה[. ועי' אדר"נ רפמ"א. ומדאורייתא מצינו חילוקים בין 
מלכי ב"ד למלכי ישראל, ]כגון דין ישיבה בעזרה דמהלל"מ שיש ישיבה 
למלכי בי"ד[, וביאר הגרי"ז בחי' עה"ת פר' שופטים, דהוא משום דמלכות 
בי"ד נבחרה כדכתיב בכמה מקומות בקרא, ויסוד הדין של בחירה הוא 

שהמלוכה להם ולא לאחרים, ]כמו בכהונה[.
ומה שמצינו מלכי ישראל גם אחרי שנמשח דוד, כ' הרמב"ן בפר' שהיה 
כפי צורך השעה ולא היו מושחין אותן שלא יהיה עליהם הוד מלכות אלא 

נחשבים כמו שופטים ושוטרים. ]וע"ע לק'[.
אבל דעת הרמב"ם )פ"א ה"ח( דגם במלכי ישראל נוהגים כל דיני המלכות. 
וצ"ב לשיטתו מהי בחירת דוד, וביאר בהר אפרים )על המכי'( דמ"מ אין 
המשחה  בשמן  שנמשחין  מלכות  סוג  דהיא  והיינו  מלכות  הוד  עליהם 

ויושבין בעזרה וכו' ומסוג מלכות זה יצאו כל ישראל ע"י בחירת דוד.
ובחי' רא"ל )ח"ב סי' נח( כתב דבמלכי בי"ד נאמר דין מיוחד, שנעשה בהם 
חלות דין בגופם שהם ראויים למלוכה, ]ונעשה ע"י משיחת שמן המשחה[. 
וזהו מ"ש הר"מ )ה"ז( דע"י שנמשח דוד זכה בכתר מלכות, דהיינו מלבד 

שנוהג בו פרשת מלכות איכא חלות דין בעצמו. 

העמדת מלך משאר ישראל
דעת הרמב"ן בפר' שהמלכים שמלכו משאר שבטים אחרי דוד, "עוברים 
משאר  עליהם  שהמליכו  וישראל  נחלה",  ומעבירים  אביהם  דעת  על 
השבטים ולא חזרו אל מלכות יהודה "עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם". 
וכ' שזה היה עונש החשמונאים )עי' ב"ב ג:( אף שהיו חסידי עליון אבל 
אבדו "בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט 
והמחוקק לגמרי", עי"ש. וצ"ב מה גדר האיסור במה שלא קיימו את צוואת הזקן, 

]ושמא כיון שנכתב בתורה חשיב שעברו על מקרא מפורש[. 

חששו  דלא  יז(  סו"ד  )ח"ב  דבש  היערות  ביאר  החשמונאים  בהנהגת 
לאיסור מכיון דשבט מיהודה מתקיים גם מזרע הנקבות כמבואר בתוס' 
בסנהדרין )ה. ד"ה הכא(, וא"כ כל הכהנים בכלל זה כיון שמתייחסים אחר 
אהרן שאשתו היתה אחות נחשון משבט יהודה. ]ועי' אמת ליעקב דבאמת 
לא היו החשמונאים מלכים ממש, שהרי כ' הרמב"ם בפ"א ה"ג שמינוי 
מלך בתחילה הוא עפ"י בי"ד של שבעים ועפ"י נביא, ובזמן החשמונאים 
)ז'( כ' לפי שיטתו דל"ק  כבר פסקה הנבואה מישראל.[. ובדרשות הר"ן 
ע"ז  ]וכבר תמה  הגויים.  כיון שהיו ממונים ממלכי  ממלכי החשמונאים 

האברבנאל דהיו מלכים מצ"ע[.
דלא תוכל לתת  הל"ת  ישראל הוא בכלל  ובסה"מ משמע דמלך משאר 
עליך איש נכרי, שכ' )ל"ת שסב( דכל מי שאינו מזרע שלמה, נכרי קרינא 
ביה. והרי"פ )בביאורו לרס"ג ח"ג קיח:( הק' דלפי"ז י' השבטים שהעמידו 
את מלכי ישראל עפ"י נביא עברו על ל"ת, ואיך קיבלו את דברי הנביא 
הזכיר  לא  מלכים  בו שבהל'  חזר  ]ודחק שהרמב"ם  מה"ת,  דבר  דעוקר 
קעג  במ"ע  הר"מ  עפ"י  ביאר  )א,ט(  מרים  באר  ובס'  איסור[.  בזה  שיש 
דגדר המלך "שיקבץ כל אומתנו וינהיגנו" וממילא דמלך שאינו על כל 

ישראל אין בו דין מלך מה"ת ומ"ע דשום תשים, ]אלא רק הנהגה 
של מלך ע"י קבלת העם[, ועל מלכות כזו לא נא' דין בית דוד 

כלל. 

זרע דוד
והרי  מלכות,  בכתר  זכה  דוד  שנמשח  כיון  )א,ז(  מלכים  הל'  ברמב"ם 
המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנא' כסאך יהיה נכון עד עולם, וכו'. 
]ועי' יומא עב: וברש"י[. ועי' אבנ"ז )יו"ד שיב,עג( דענינו שכח דוד לא פסק 
מהמלוכה ולכן א"א שיירש בן בת של מלך, דלעולם חוזר לבניו של דוד.

אכן אינו לכל זרע דוד, כמ"ש בסה"מ )ל"ת שסב( ...שזכה בה דוד וכן זרעו 
אחריו עד סוף כל הדורות. אין מלך... אלא מזרע שלמה לבד. וכ"כ בפיה"מ 
לסנהדרין פ"י יסוד י"ב "שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה 

בלבד".
ראוי  דוד  בית  מלכות  על  החולק  כל  במ"ש  קי.  סנהדרין  מהרש"א  ועי' 
והק' המהרש"א דהרי  וילפי' מאדוניהו שחלק על שלמה,  להכישו נחש, 
דוד את המלוכה לשלמה  נתן  כיון שכבר  דוד, אלא  ג"כ מבית  אדוניהו 
)עי' מל"א א,י( מקרי חולק על מב"ד. וכן נקט הגרי"ז )חי' עה"ת הפטרת 
חיי שרה( דמהגמ' הנ"ל המקור לדברי הרמב"ם דזרע שלמה הוא בדוקא 

מב"ד.
אמנם בהוריות יא רע"ב אי' דרבי בעי מרבי חייא אם נשיאותו נחשבת 
דוד  בית  זרע  שכל  דש"מ  שם  הריעב"ץ  וכ'  נשיא.  שעיר  לגבי  כמלכות 
צלחו למלוכה אע"פ שאינן מזרע שלמה, שהרי רבי הוא מזרע שפטיה בן 
אביטל )כתובות סב:(, ובודאי שבאותו הזמן היה גם זרע שלמה, אך מ"מ 
כיון שנתמנה ועיני כל ישראל עליו הו"ל דין מלך. כי במשיחתו של דוד 
נתקדש כל זרעו. ]ועיש"ע דגדולת זרעו לעולם עומדת גם בזמן החורבן[.

ועי' בחי' רי"ז הלוי עה"ת )שמואל ב' כא,יז( דע"ש כך נתכנה דוד בשם 
"נר ישראל" דהיינו על ההבטחה והשבועה שלא תפסק המלכות מביתו. 
וז"ש בברכות ההפטרה "כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם 
ועד". והוכיח שם דמ"מ נאמר רק על שלמה כמפו' בדהי"א )כב(. וע"ע שם 

בתהלים עה"פ אך טוב וחסד.

כח מלך משאר ישראל
הר"מ בה"ח כ' שנביא שהעמיד מלך משאר ישראל כל מצוות המלכות 
נוהגות בו. ובה"ט כ' שחלוקים הם, "מלכי בית דוד הם העומדים לעולם 
שנ' כסאך יהיה נכון עד עולם. אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תפסוק 

המלכות מביתו".
ובהשגת הראב"ד הק' שסותר את דבריו למעלה )ה"ז( דע"י המשיחה זוכה 
גם לזרעו. וביאר הכס"מ בשי' הר"מ דמ"מ מעלת מלכי בי"ד שהמלוכה 
לעולם מכח הברית, ובחי' רא"ל )שם( יישב לפי הנ"ל דרק במלכי בי"ד 
הביא  מב"ד(  בענין  )בקונ'  והרי"ד  שבגופו.  מלכות  בכתר  ירושה  איכא 
והגרי"ז פי' בכוונת הר"מ דמצד מלכות ב"ד מוכרח רק שיהא  שהגר"ח 
מלך על שבט אחד, ולימות המשיח לא תתחלק המלכות אלא מב"ד תהיה 

על כל ישראל. וכ' דהמקור לזה מהפס' ביחזקאל )לז,טז הפטרת ויגש(.
ושיטת הראב"ד שמלך כשר מישראל אין המלכות פוסקת מזרעו, "אבל 
היתה שניה למלכות בית דוד, כגון קיסר ופלגי קיסר." ועי' אבהא"ז שהק' 

איך שייך ירושה בפלג קיסר והרי תלוי במלך.
דעת תוס' בסנהדרין )כ:( דדיני מלך נאמרו "רק על המלך שנמלך על כל 
ישראל ויהודה ומאת המקום". ]וזה ע"כ רק במלכי ב"ד, כיון שבירושלים 

רק הם יכולים למלוך[. 

מלכות בית דוד בירושלים
במטבע ברכת בונה ירושלים שבשמו"ע תקנו "וכסא דוד לתוכה תכין" ופי' 
הב"ח בסי' קיח ב' דכסא דוד הוי מעין ברכת בונה ירושלים, שבקשתנו 
על בנין ירושלים היא לצורך גבוה ואין כסא ה' שלם אלא כשכסא דוד על 

מכונו בירושלים, )עיש"ע(.   
דזוהי   משום  ביאר  חנוכת(  שיר  מזמור  תהלים,  עה"ת,  )בחי'  והגרי"ז 
העמדת ירושלים שתתקיים בה מלכות בית דוד, כמ"ש בתהלים ירושלם 
הבנויה וגו' כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד, דזהו מתנאי 
ירושלים שתהיה בה מלכות ב"ד, ולכן גם בבהמ"ז קי"ל )ברכות מח:( כל 

שלא אמר מלכות ב"ד בבונה ירושלם לא יצא יד"ח, )עי"ש שהאריך(.
ויסוד הענין מדוק' באבודרהם )בהמ"ז( בדין כל שלא אמר מלכות ב"ד 
על  התפלל  "שלא  שפי'  מח:(,  )ברכות  יד"ח  יצא  לא  ירושלים  בבונה 
החזרת מב"ד למקומה, לא ייד"ח, דאי לא"ה מאי אהניא רחם על ירושלים 

דמעיקרא".
ובשו"ת הקדמון משאת בנימין )סי' נה( ג"כ תמה מה ענין כסא דוד לבונה 
ירושלים ולא הוי סמוך לחתימה מעין החתימה. וכ' "משום דענין דוד וענין 
בנין ירושלים הכל ענין אחד הוא" ומוכיח מהמקרא במלכים )א' ח,טז( 
דפתח בבחירת העיר ומסיים בבחירת דוד, ומפר' בזוהר פר' ויקהל )קצח.( 

כד קב"ה אית רעותא קמיה למבני קרתא, אסתכל בקדמיתא בההיא 
דאסתכלנא  עד  בעיר  בחרתי  לא  וכו'  דקרתא  עמא  דנהיג  רישא 

בדוד למהוי רעיא על ישראל וכו' עי"ש.



עשה תרומתך קבע
תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

מלחמתה של תורה

ד"ת מתאימים ]עד 700 מילים[ אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס "בית יוסף" רח' שד"ח,  

ובברכפלד ליד ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.
 gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל

חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב ]ד"ת בכת"י עד יום א'[.
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

תגובות יתקבלו בציון שם מלא בלבד,
]בפרסום התגובה אפשר להשתמש בר"ת[

נושאי הגליונות הבאים

שמות - שעבוד מצרים
וארא - עשרת המכות

בא - ברכת החודש
בשלח - הידור מצוה )ואנוהו(

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד 
מדי שבת בשבתו,

 במודיעין עילית וברמת שלמה. 
]הנושא אחיד, והכותבים מבני 

המקום[. 

ניתן להשיג עלונים קודמים 
ומקבילים בטל' 054-8447267

אפשרויות ליסוד העלון במקומות 
נוספים, יתקבלו בשמחה.

לקבלת הגליון בדוא"ל יש לשלוח 
בקשה לכתובת:

gal200@neto.bezeqint.net 

בקו' מגליון חנוכה, היכי משכח"ל נר חנוכה בער"ש, התפרסמו 
נו"נ  וכן  נוספו עליהם,  ועתה  תי',  בס"ד בגליון הקודם כעשרה 

בדבריהם כדלהלן:
]תורף הקו': לב"ש דאדם מצווה בשביתת כליו, )והרוקח ואו"ז 
נקטו כן להל'(, א"כ הרי כיון דיש דין בנ"ח שיהא שלו כמבואר 
בראשונים )בדין אכסנאי(, היכי משכח"ל הדלקתו בער"ש, דאם 

יפקירו משום שביתת כלים אזי לא ייצא יד"ח ההדלקה.[  
הרב שלמה ברויער תי' עפ"י שבת קלא: שציצית לא דוחה שבת 
נחשב  מזה שאכתי  הוכיח  )רעג,א(  ובקצוה"ח  להפקירן,  דבידו 
שלו, רק דהוי אינו ברשותו וסגי בזה לפטור מציצית. וא"כ ה"נ 
י"ל דליכא איסור שביתת כלים כשם שפטור מציצית, אבל לענין 
נ"ח אפ"ל שבשביל קיום המצוה סגי דהוי שלו וא"צ גם שיהא 

ברשותו.
הרב צבי יצחקי כתב ליישב עפמש"כ הנמוק"י בב"ק )כג.( שאשו 
משום חציו הביאור הוא שבשעת ההדלקה חשיב שנעשה הכל, 
מספיק  כאן  דגם  י"ל  וא"ע  בער"ש,  נ"ש  להדליק  אפשר  ולכן 
שבשעת ההדלקה הנר שלו, כיון שכל משך ההדלקה מתייחס 

להתחלה.
הרב ש. לוריא תירץ עפ"י מ"ש התורי"ד ששביתת בהמתו אינה 
בה  אבל מלאכה שהתחיל  בה בשבת,  אסורה אלא כשהתחיל 
מער"ש והבהמה ממשיכה בשבת, אין איסור, )ועי' בערך השלחן 
לפני  כאן מדליק  דהרי  היטב  מיושב  וא"כ  ובתו"ח שם(.  רמו,ג 

שבת.
הרב אברהם יעקב גליק תירץ עפ"י מש"כ האו"ש )פכ"ה משבת 
דינם,  ביסוד  בהמה  משביתת  כלים  שביתת  דין  דחלוק  הכ"ו( 
יהיו מושבתים.  עניניו  כליםהוא שום האדם שכל  ודין שביתת 
ולפ"ז בנ"ח כיון דנר מצוה הוא, אינו נחשב תשמישו ושרי, דהוי 

כמלאכת נכרי בכלי ישראל דשרי )כהרה"מ פ"ו הט"ז(.
הרב משה אלטמן כ' דיש לדקדק בלשון הר"ן שאינו יוצא אלא 
דבעינן  והיינו  בשלו[,  אלא  יוצא  שאינו  כתב  ]ולא  עצמו,  בשל 
הממונות  מדיני  אינו  אבל  לעצמו,  תתייחס  ההדלקה  שפעולת 
שפיר  מ"מ  הנ"ח  כשמפקיר  אפי'  ולכן  בבעלותו,  הנר  שיהיה 

חשיב נר של עצמו, שהרי ההדלקה מתייחסת אליו.
הרב יוסף דוד ברנר דלכאו' יש לדון כן  ובעיקר הקושיא העיר 
בכל נר שבת, שיש בו ג"כ דין אכסנאי שצריך להשתתף בפרוטה 
אהדדי(.  הדינים  ב'  דימו  דהפוס'  )לג-לד(  רסג  במ"ב  )וכמבו' 
נכונה א"כ לא משכחת לרבה אליבא דב"ש  ואם איתא דהקו' 
ע"ז.  פליגי  לא  ב"ש  דודאי  מבו'  ובגמ'  שמן,  ע"י  נ"ש  הדלקת 
ומוכח כמדוק' ברשב"א שם דאין שום צד שצריך להפקיר השמן.

בתירוצו של הרב אי"ש כהן )בגליון הקודם( עפ"י הרמ"א דאף 
דהפקיר הכלים מ"מ א"א לזכות בהם ושפיר חשיב שלו. השיג 
הרב ש. כ. דכבר הכריעו הפוס' דבשבת גופא הפקר גמור הוא, 
וכוונת  דאל"כ היה מועיל להפקיע לגמרי איסור שביתת כליו, 
הרמ"א רק לאשמועינן דלאחר השבת חוזר לבעלים. )יעוי' ב"י 
רמו ומ"ב סקי"ח ועוד, וביותר כ' בשו"ת הרדב"ז )ח"א יג( דאחר 

השבת א"צ לעשות שוב מעשה קנין(.
ובמה שתי' הרב שפירא דכשלא הפעיל בעצמו הכלי, אין איסור 
שביתת כלים, כתב הרב ז. ש. דלכאו' אף בכה"ג איכא איסורא, 

כמו בהשכיר כליו לגוי שאסור שיעשה בהם מלאכה לצרכו. 
)עי' תוס' שבת יח. סד"ה והשתא, יח: ד"ה ולא, יט. ד"ה 

לא ועוד(.

תרומות לעומקא דפרשא
 אפשר למסור חברי המערכת

 או להניח בתיבה שע"י אוה"ס )עד 7:00 בערב(
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נושא                           מקום                      שעה                טלפון
גמ' סדר נשים

קידושין בעיון פרק ראשון

קידושין, דף לשבוע, מדף י"ד

פסחים גמ' רש"י

שיעור דף היומי

דף היומי

גמרא

הלכות שבת

דף היומי

עיון הלכה

דף היומי רש"י / נביא / הכנת שיעור

גמ' נשים/נזיקין - ללמוד וללמד

שו"ע

חושן משפט

הלכות שבת

מ"ב דרשו

בשר וחלב טושו"ע

דף היומי

גמ' חולין - עמוד ליום

גמ' נשים/נזיקין - ללמוד וללמד

דף היומי

דף היומי

מ"ב הלכות שבת

הלכה סת"ם/נדה/שבת

כתובות

שיעור דף היומי

בבא מציעא

כולל זבחים גמ' רש"י, סדר ואח"כ חבורה

קנין הש"ס - דרשו

הלכה / מוסר

מס' ברכות דף ליום

דף היומי )רצוי אברך מבוגר(

חולין בבקיאות מהירה

בחור ללמוד עם בחור תענית

נשים )בדיעבד נזיקין(

עדיף שד"ח

כולל בית שלום

זכרון משה

נתיבות המשפט 111

בית תפילה/משובב נתיבות

חפציבה, בבית

ברכפלד

משך חכמה

זכרון משה

קמ"ח

ברכפלד

זכרון משה

זכרון משה

קמ"ח

היכל יצחק

זכרון משה

בביתי

מרכז אוה"ח

זכרון מאיר

חפציבה

גמיש

אוה"ח 27 - חניכי הישיבות

גרין פארק

שיח יצחק

מרכזי בנאות הפסגה

זכרון משה

ברכפלד

בביתי/היכל הגרי"ם

ברכפלד

בביתי בחשמונאים

חכמת התורה ברח' מסילת ישרים

12:00 - 10:00

12:00 - 11:00

7:05

7:00 - 6:00

פעמיים בשבוע 11:30-1:00

סוף שבוע

שעה מתוך 4:00-7:00

שעה מתוך 4:00-7:00

5:30 - 4:00

5:00 - 4:00

חצי שעה מתוך 9:00-11:30

יומיים מתוך א'ב'ג'ד' 8:30-11:00

7:45

10:30 - 9:00

10:30 - 9:00

11:00 - 9:00

10:30 - 9:30

11:00 - 9:00

10:30 - 9:30

8:45 - 7:45

052-7451481

052-7653089

9740276

057-3135605

052-7625466

054-4737360

050-4111403

057-3114454

054-8441568

054-8410211

9298517

057-3168570

052-7614024

050-4111403

052-7684038

052-7684038

054-8424322

6374394

9340105

9298517

057-3101491

8010009

052-7614024

052-7697695

050-2553310

057-3166988

054-8462669

052-7222554

052-7673706

054-8407350

050-4171130

052-8952613

054-8403599

9285124

9740767

052-7526975

נפתח כאן בס"ד מדור חדש
מלחמתה של תורה

לאותובי ולפרוקי בשמעתא ובסברא.

בשורה לעמלי תורה


