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MESSAGE
FROM THE RAV

Dear Chevra
Welcome to our minyan. We hope
you had a successful week and wish
you a relaxing שבת. Also, ט"ו בשבט
! שמחWe’d like to wish all the trees in
our community a very happy birthday!
(Let’s not forget D'varim 20:19 – ִּכי
 – הָ ָאדָ ם עֵ ץ הַ ּ ָׂשדֶ הso happy birthday to
us all.)
In this week’s parsha, בשלח, בני
 ישראלﬁnd themselves between
a rock and a hard place, or more
speciﬁcally – between a sea and an
army. Their initial response is a cry
out to ' ה- ' – ויצעקו בני ישראל אל הa
sign of their basic and fundamental
אמונה. For a nation of slaves to have
already entered into the mindset that
 הקב"הis the ﬁrst  כתובתwhen they
face a problem is a phenomenal
achievement. What seems to be a
complaint against  משהis really a cry
for ' הto save them.  משהresponded
in tune with their request: ,ַּאל ִּתירָ או
' – ִה ְתי ְַּצב ּו ו ְּרא ּו ֶאת י ְׁשוּעַ ת הdo not fear;
stand and see the salvation of 'ה.
Based on their  אמונה פשוטהthe whole
nation receives prophecy and bursts
into the song of !אז ישיר
While crossing the ים סוף, אז ישיר
is an expression of their elation and
connection to  הקב"הon the highest
level.  שירהis a beautiful experience.
At times in my life I have totally ‘let
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myself go’ in song and felt elated!
Rav Shlomo Carlebach said that
the objects of one’s house “sing” the
song of  שבתwhen  שבתis kept with
them. Even objects, when involved
in מצוות, are doing the will of their
Creator and serving the purpose of
their existence. Additionally, the חכמי
 הקבלהwrite that song and music is
one of the methods to initiate the
prerequisite state of  שמחהnecessary
for attaining נבואה.
One aspect of  ט"ו בשבטis the
halachik reality: the ( מעשרand other)
fruits of yesterday would be brought
to the  בית המקדשwith the fruits of last
year, and the fruits of today onwards
would be brought with next years
batch. Another aspect is the exciting
connection that we have with הקב"ה
through  קדושת ארץ ישראלand its
fruits. The juxtaposition of the ברכות
in the  שמונה עשרהof: - ברך עלינו
 תבואת הארץand  תקע בשופר- גאולה
reﬂects the inherent connection
between the holiness of ארץ ישראל
and the approaching גאולה.
Furthermore, Rav Kook taught us
about the intrinsic  קדושהin every
aspect of our lives. When we say
a  ברכהand eat the holy fruits of
ארץ ישראל, we have the ability to
internalise their  ;קדושהand when we
sing those  ברכותwith כוונה, we bring
our ultimate redemption even closer.
We have started the process of the
redemption, the אתחלתא דגאולה, with
our return to ארץ ישראל.

'בעזרת ה,this redemption process
will be completed very soon in our
days and we will have the בית המקדש
 השלישיto which we will bring our
 תרומות, ביכוריםand  מעשרותonce
again.
To facilitate this reality, we have
to avoid the situation that faced בני
 ישראלwhen they left מצרים, where
 רש"יcomments that only a ﬁfth of בני
 ישראלleft מצרים. So too today, only a
percentage of our nation has come
home. We, who have merited being
part of that group, must encourage
the aliya of the rest of our families
and friends who are still in חו"ל. It
is hard, and the initial process may
seem like it’s never going to work.
But our correct reaction is something
that has been built into our psyche
since our inception as a nation.
The Jews thought that they were
going to die either at the hands of
the Egyptian army or by drowning
in the sea during the Exodus. But
they turned to ' הfor salvation, as
we still have to today. More so, we
have to share our outlook of seeing
the  קדושהin everything in our lives in
ארץ ישראל.
'בעזרת ה, our whole nation will join
us here at home soon and ט"ו בשבט
will re-attain its full halachik status
that it held during the times of our בית
!המקדש – שיבנה במהרה בימינו אמן
שבת שלום
Rav Shmuel and Taly

 דיני וענייני היום- הלכות ט"ו בשבט – הרב הגאון מרדכי אליהו שליט"א
 "כי האדם-  כי שמחת האילן משפיעה על שמחת האדם, ֵאין או ְֹמ ִרים ּב ֹו ּ ַתחֲ נוּן.ֹאש הַ ּׁ ָשנָה לָ ִאילָ נוֹת לענין ערלה ולענין תרומות ומעשרות
ׁ  ט"ו ִּב ׁ ְשבָ ט הוא ר.א
.('עץ השדה" )עיין שולחן ערוך קל"א ו
.( נחלקו הדעות אם אומרים תחנון במנחה שלפניו )עיין פר"ח( ונהגו לא לומר תחנון גם במנחה שלפניו )עיין משנה ברורה ס"ק לב וכף החיים ס"ק קא.ב
 ויש נוהגים להרבות בלימוד עניני מעלת פירות הארץ ומעלת ארץ ישראל הכל כפי הלומדים." יש נוהגים ללמוד בליל ט"ו בשבט בסדר "פרי עץ הדר.ג
.וכפי הזמן
.( )עיין מגן אברהם קלא ס"ק טז. ומשתדלים שיהיו מהפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, נ ֹוהֲגִ ין ְלהַ ְר ּבוֹת באכילת פירות האילן בליל וביום ט"ו בשבט.ד
.( עדיף לאכול מפירות שגדלו בארץ ישראל ולברך עליהם תחילה אם הם מאותו סוג של פירות חו"ל )עיין בן איש חי מטות ואחרונים.ה
 )עיין ראש השנה. כיון שבהם מביא האדם ברכה לפירות האילן, ויהיו בכוונת הלב, יש להקפיד במיוחד ביום זה על הברכות שמברך על הפירות שיהיו כדין.ו
(טז ורש"י
 והחשוב הוא זה הכתוב קרוב ביותר למילה "ארץ" בפסוק "ארץ חיטה, כשמברך על הפירות יברך על הפרי החשוב ביותר קודם אם רוצה לאכול ממנו.ז
, פירות האדמה, שאר פירות העץ, רימון, תאנה, ענבים, תמר, זית, יין, עוגות, לחם לסוגיו: ולכן הסדר הוא."ושעורה וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש
. אין חשיבות לסדר האכילה-  אחרי הברכה כנ"ל. ברכת הריח,""שהַ ּכֹל
ֶ ברכת
( )עיין לשון חכמים ח"א לח. יתפלל בט"ו בשבט על אתרוג מהודר לסוכות.ח
 אינו יכול להפריש מפירות אלו-  מי שקנה פירות לא מעושרים שחנטו קודם ט"ו בשבט וקנה פירות נוספים שחנטו אחר ט"ו בשבט וגם הם אינם מעושרים.ט
.על אלו וישאל שאלת חכם
 שלא, ולא בתוך הסעודה. הטוב ביותר לאכול את הפירות אחר ברכת המזון ולא לאחר הקידוש כדי שיהיה לו תיאבון בארוחה: ט"ו בשבט שחל בשבת.י
( )עיין רמב"ם. כיוון שצריך להרבות בברכות בשבת, ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה.יכנס לספק ברכות
. יעשרם קודם שבת כיון שבשבת אסור לעשרם- מי שקנה פירות לא מעושרים או ספק מעושרים.יא
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THE LATE MINYAN

extends a warm welcome to Ulpan Etzion members

Team Lateminyan
054 4292 365

After Three months of "serving" the community,
we would like to present ourselves:

Acting chairperson: Tammy Wilson
02-567-1289 054-727-8693 chair@lateminyan.com

Minyan Rav: Rav Shmuel Bloom

054-758-7089, 02-566-2580 rabbi@lateminyan.com

the Gabbaim representative: Rob Arnold
054-422-8666 rob@jerusalemtype.com

Head Kiddush & Events: Gali Dorn
02-561-9459 052-2403-423 events@lateminyan.com

Head Charity: Binny Freedman

02-566-2487 050-5287882 binnyfreedman@yahoo.com

Financial: Daniel Greenspan

02-563-9499 050-598-5588 ﬁnance@lateminyan.com

Web Site: Ben Shaffer

054-630-4986 webmaster@lateminyan.com

Sub-Committee members
Gabbai Team:

Rob Arnold - rob@jerusalemtype.com
Yisrael Bronstein - ybronstein@gmail.com
James Cohen - jamesco@netvision.net.il
Daniel Cowan - cowan_dm@yahoo.com
Asher Samuels - absamuels@bezeqint.net

Kiddush & Events Team:

Ian Dorn - ian@dorns.com
Sharon Robinson - lyonseye@yahoo.com.au
Sarah Mondry - sarah.mondry@gmail.com
Aviva Cohen - aviva78@gmail.com

Charity Team:

Taly Bloom - 02-566-2580, 054-7587911
Sharon Rubenstein - 02-563-5361
Binny Freedman - binnyfreedman@yahoo.com

Financial Oversight:

Asher Samuels - absamuels@bezeqint.net

Home Hospitality:

Taly Bloom 02-566-2580, 054-7587911
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Quote of the week
Even if you’re on the
right track, you’ll get
run over if you just sit
there. (Will Rogers)

Community
announcements
***************************
We would like to
*welcome
all the new

faces to our minyan.
If you are new in the
area, please feel free to
introduce yourself to
either Rav Shmuel or Taly
after shul. If you need a
place for lunch, we will
do our best to organise
one for you.

***************************
For comments on
*the
parsha page or

questions for Rav Bloom
please e-mail:
rabbi@lateminyan.com

***************************
If anyone would like
*to
sponsor this weekly

parsha page in memory
of a close one or in
honour of an up-coming
simcha, please contact
Tammy Wilson at:
chair@lateminyan.com

***************************
If anyone would like to
*sponsor
a kiddush in

honour of an up-coming
simcha, please contact
Gali Dorn at:
events@lateminyan.com

***************************
Shabbat Shalom

from the Late Minyan

