
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 ?האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום
  .'ואלה שמות בני ישראל וגו 'א' אבפרשתן 

  

קרא מנים שסדר הומד לשר אאדם ו בבעל הטורים כתב ראשי תיבות
  .עולםלרוכים אבות רנים שחיה ישיר יעים נקול ברגום תאחד ו
  

סימן ח ''אורבמשבצות זהב הפרי מגדים וכן כתב  ה''ח סימן רפ''אור הלבושכתב וכן 

 וחייב אדם לקרוא הפרשה שנים מקרא אשי תיבות ר"ואלה שמות" ה''רפ
 בשם רבינו  חומת אנך ריש פרשת שמותובספרא " וכן כתב החיד,ואחד תרגום

  . אפרים
  

 האם מותר להוציא ספר תורה כדי לקרות שנים מקרא ואחד יש לחקור
  .רתרגום או דילמא אסו

  

 בתוך פר תורהבמי שיש לו סנשאל  ט'' סימן תקכ'חלק גז "ת רדב"שוהנה ב
כ חומש באיזה מהם יצא ידי קריאת התורה שנים " ויש לו ג,ביתו

  . מקרא ואחד תרגום
  

ומסתברא לי דאם זה הקורא הוא בקי בקריאה בניקוד  :ומסיק
 ,בה שהרי יש בו קדושה ר, עדיףפר תורה ודאי בס,ובטעמים וסוף פסוק

  . בחומש עדיף שיש בו נקודות וטעמים,מ אם אינו בקי בקריאה"ומ
  

כתב אני אומר על ירא שמים שיראה לקרות  ה''ח סימן רפ''אור ז''וכן הט
כ עם החזן פעם ''בפני עצמה בספר תורה הסדרה לפחות פעם אחת ואח

דבעינן דברים , דהקריאה בחומש בלבד אין יוצא בה שפיר, שנייה
  . ספר תורה שלימהשבכתב דהיינו

  

 דמי ט''ג סימן תקכ''חז '' הביא את דברי הרדבה''ח סימן רפ''אורובבאר היטב 
וכותב דכן , פ מצוה לקרות בספר תורה''שבקי בטעמים ונקודות בע

י תלמיד אחד היה לפניו החומש וקרא לפניו הטעמים והוא קרא ''האר
  .בספר תורה

  

כתב על איזה ספר תורה ' ק ז''ד ס''עהלכות ספר תורה סימן ר וכן בדעת קדושים
כ לפי זה מותר ''א, שכמה שנים קריתי בזה שנים מקרא ואחד תרגום

  .להוציא ספר תורה כדי לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום
  

מי שהוא רגיל בפסקי ד ה''אורח חיים סימן רפ שולחן ערוך הרבוכן פסק ב
בכל ערב  טוב שיקרא שנים מקרא בספר תורה כשר ,טעמים בעל פה

  .שבת
  

דמנהג  'ה אות ג"רפ' הובא בספר כף החיים סי א"ב ע"דף י נותוכן איתא בשער הכוו
ית  הולך לבההי', תיכף בסיימו תפילת שחרית דיום ו, ל"י ז"האר

 מוציאו ההי,  כשרפר תורה שם סהואם הי,  או לבית מדרשוהכנסת
  . שנים מקרא ואחד תרגום וקורא בו הפרשה

  

 כתב דבזמן הזה אין מוציאים ספר 'ק ג''ב ס''ד סימן קע''יור ציבת דברי י''ובשו
  .תורה לצורך שניים מקרא ואחד תרגום

  

ובטעם הדבר שבזמננו אין מוציאין ספר תורה לשנים מקרא ואחד 
  .תרגום

ד סימן ''יורפ מה שכתב הפרישה '' עא''ח סימן ס''אור ת משנה שכיר''כתב בשו

דדוקא בימיהם , יו אין מצוה לכתוב ספר תורה דעכשך''מובא בש' ק ח''ר ס''ע
אבל , שאסור היה לכתוב רק בגליל והיה צריכים ללמוד מהספר תורה

כ למה לנו ''ע א''בזמננו שהותר לנו לכתוב ספרים דפין כל אחד בפ
הא אפשר , לזלזל בכבוד ספר תורה בחנם ללמוד מתוכו שלא לצורך

כ הכא ''א, א שאר ספריםללמוד בשאר ספרים על כן אין לנו לכתוב אל
נמי בנידון דידן כיון שאפשר לקיים את הלימוד שניים מקרא ואחד 

  .י חומש למה לנו להוציא ספר תורה לחנם''תרגום ע
  

 דמי שרוצה להעביר 'ק ה''ד ס''ח סימן של''אור וכן כתב בספר שבילי דוד
הסדרא שנים מקרא בספר תורה בעי להתנות בשעת כתיבת הספר 

מצוה לקרות הפרשה ג ''אות נ' בספרו לדוד אמת סימן הא '' כתב החידוכן, תורה
משמע דווקא , צ שאם יהיה טעות יבדקהו''ובפרט הש, בספר תורה

אבל בספר תורה ישן שכבר הוגה אסור דדוקא , בכהאי גוונא מותר
ש שאסור להוציאו כדי להתלמד קריאה ''וכ, לצורך הספר תורה מותר
 'ת מנחת יצחק חלק ט"שווכן כתב ב, גבה אסור להוציאווכן כדי להתלמד לעשות ה

  .ט''סימן י
  

אצלנו לא נוהגין לקרוא כתב ד ג'' סימן ע' דחלק תשובות והנהגותת ''ובשו
ת ודאי צריך לקרוא "ואולי הטעם שהקריאה מהס, ת שנים מקרא"מס

, כהלכתה עם נגינות וטעמים ולא כל אחד בקי לקרות בטעמים לעצמו
  .ין בזהולכן לא מהדר
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  אבל שאסור ללמוד תורה האם מותר לקרוא 

  ?שנים מקרא ואחד תרגום באמצע השבוע או בשבת

 אבל שאסור ללמוד תורה האם מותר לקרוא שנים יש לחקור

  .מקרא ואחד תרגום
  

 דאסור לאבל ללמוד בשבת דללמוד 'ק א''ס' ד סימן ת''יור ל''הנה קימ

כיון שחייב אדם , רשהאבל לחזור הפ, דבר שבצינעאתורה הויא 

,  כקורא את שמע ומותראהוי, להשלים פרשיותיו עם הציבור

חזינן דהמחבר סבירא ליה דאבל מותר לקרוא שנים מקרא 

  .ואחד תרגום בשבת

  

 בשבת שחרית בתוך ימי אבלו ב"ד ע"דפ ל"בדרשות מהריאיתא 

מסתמא היה , נ חיבור הטורים"ל היה נושא עמו לבהכ"של מהרי

דהא אבל אסור בהעברת הסדר כל , ת שמחותעוסק בהלכו

  .שבעה
  

דאבל אין לו לחזור  ח'' נמןק סי"ג דמ"פ  האגודהפר בסן כתבוכ

  .הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום
  

אבל ביום נמי נשאל ב ב'' יורה דעה סימן נ'חלק א ת רב פעלים"שווב

אם יקרא בפרשה שנים מקרא ואחד תרגום ' שבת קודש תוך ז

  .או לא
  

 לחזור הפרשה מותרד 'ת' ד סי"יוע " מה שראית בטור וש:ומסיק

לא איירי בשנים מקרא ואחד תרגום אלא במי שלא הלך , לאבל

דחייב לקרות הפרשה , ץ"לבית הכנסת ולא שמע הפרשה מש

ועיין , כדי שישלים פרשיותיו עם הציבור, בינו לבין עצמו בחומש

ז "א שם סק"ש המג"ומ, ד"תקנ' ח סי"ם בא"ועיין מור', ש על דברי הטור הנז"בדרישה מ

נראה פשוט ,  שכתב'אות ד' ת' י סי"בברכא " וראיתי להגאון חיד.ש"ע

משמע שהבין דברי הטור ומרן דאיירי , י"ת ולא פרש"דוקא שמו

וכן הוא , אלא כמו שכתבתי,  וזה אינונים מקרא ואחד תרגוםבש

תב ל כ"ומהרש, ל"דהא כתב וז', ב אות ב"עצמו הבין כן בשיו

נמצא הוא הבין דברי , ש"ה שנים מקרא ואחד תרגום ע"דה

י לא כתב בדיוק אלא "ש בברכ"ומ, ת"ע דלא איירי בשמו"הש

ה "ל כתב דה"פ דמהרש"אע,  על כן לענין הלכה,אגב ריהטיה

ל "א ז"ש רבינו חיד"וכמ, אין קורין, שנים מקרא ואחד תרגום

ה בשבת ל אבל ראיתי שיש נוהגים שלא לקרות הפרש"וז, שם

ומנהג יפה הוא , וממתינים לקרותה תכף אחר שבעה, ת"שמו

וכן המנהג פשוט פה עירינו , ש"ל ע"ש במקום אחר עכ"כמ

  . ת בתוך שבעה"שלא לקרות הפרשה שמו, א"דאד יע'בג
  

ספר בית הלל בשם   מביא 'ק ג" ס'יורה דעה סימן ת פתחי תשובהוכן ב

 ה"רפ' ח סי"ורא יםש אומר היי דבריה לבן המחבר שכתב לפ"בהג

 ,ת" הוי לאחר שבת לענין שיקרא הסדר שמו,שעד רביעי בשבת

אינו רשאי לקרות ' או בב' ימי אבילות בא' כ כשישלים הז"וא

  .ת אחד שיכול להשלים עד רביעי בשבת"בשבת הסדר שמו
  

סובר דלעולם צריך לקיים  א"י' סי ורי אבן ארבעה טת''וובש

  .המצוה כתקנה לקרות בשבת עצמו
  

 ם אשבעהאבל תוך נסתפק  ט''יורה דעה סימן שנ ת יהודה יעלה"שווב

 פשיטא ומסיק ,מותר בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום או לא

 והוא נמי ,דמותר בכל חובת היום ביום שבת קדש לתאימ הא

 יראה שהוא דבר ,למוד תורה ת'ת' ד סי"יול הטור "פרהסיא וז

 אדם להשלים  אבל לחזור הפרשה כיון שחייב,שבצנעה

ע " בשוכן כתב, פרשיותיו עם הצבור הוי כקורא את שמע ומותר

 מןסיח "בב ין ועי,ל"א בשם מהרש"ז סק"ד וטו"ך סק" ובש,שם

 ,נים מקרא ואחד תרגום בשם אגודה דאוסר להחזיר שד"שפ

לאבל לקרוא שנים מקרא ק מותר "ביום שול "ל כמהרש"וקי

, ח'' ימןד סי"אבלות שבסוף יו' יות בהלז מרגל"וכן פסק הגאון רא, ואחד תרגום

  .ש התיר אפילו בחול''ובמהריק

  האם משה רבינו מיד כשנולד היה אדם קדוש 

  ?כ נעשה אדם גדול שעבד על עצמו''או דילמא אח

  .' ותהר האשה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא וגו'ב' בבפרשתן 
  

  .דולמזה דמיד כשנולד ראו עליו שהוא טוב והוא אדם גמשמע 
  

ויקרא " כתב  על הפסוק 'ד'  כבפרשתןוכן באור החיים הקדוש 

ל '' וז"אלהים אליו מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני

  .כי משה נביא היה בטרם יצא מבטן אמו והכיר הקורא

  

חולק על זה  ריש פרשת חוקת אור פני משההקדוש בספר אבל 

איתא בספרים שמעתי אומרים דל '' וז:ומביא סיפור פלא מאוד

מלך אחד שמע מכל אשר עשה משה איש האלהים , מעשה

, והמלך הזה היה מכיר בצורת הפרצוף, נפלאות ותעצומות

והסכים בדעתו ושלח צייר אומן המדברה אל משה לצייר דמות 

ויפן כה וכה וירא כי אין איש , ויהי כאשר בא אל המלך, תבניתו

מראה סימני שהיה , בעולם רע מהתואר צורת הפרצוף הזה

להיות נואף ורוצח וכל מדות רעות , מדות רעות ומגונות

באומרו שמעל , ויצו המלך להרוג את הצייר הזה, שבעולם

ויקח המלך בדברים את הצייר השני ויאמר לו , בשליחות המלך

ויהי כאשר בא הצייר השני אל משה וירא את תואר , כזה וכזה

ותסמר , ייר הראשוןוהנה הוא כתבנית אשר הביא אתו הצ, פניו

, שערות בשרו באומרו כי למיתה ילך גם הוא בבואו אל המלך

והנה בקשתי , וערב את לבו ויגש אל משה ויאמר לו כך וכך

ואתה אינך דומה לשום בן אדם , שתאמר לי מדוע פניך רעים

אתה בן אדם , ה ויאמר"ויען משה רבינו ע, אשר על פני האדמה

הטוב , ולבך צפנת משכל, אותקרוץ מחומר אשר טח עיניך מר

הלא זה , טוב יאמר למי אשר פניו מורים ומוכיחים להיותו טוב

מי אשר פניו , וזה הדבר הטוב, הוא כבהמה שלפי טבעו הוא טוב

זה הוא , והוא גובר על החומריות ומהפכו לטוב, רעים עד מאוד

כי הוא על ידי , בעצם אשר לו משפט הטוב לקרוא לו טוב

  .בחירתו טוב
  

 דקשה דהלא מפסוק ותרא אותו כי :ומקשה האור פני משה

  .מוכח להיפך שהוא נולד טוב, טוב הוא
  

דיש לדקדק , ל''דאדרבה מכאן יש הוכחה למעשה הנ: ומתרץ

כי " אותו"בפסוק דלמה כפלה התורה כפל לשון בפסוק ותרא 

 כי טוב ולא לכתוב אותודהויא ליה למימר או ותרא " הוא"טוב 

, א ליה למימר ותרא כי טוב הוא ולא לכתוב אותוהוא או דהוי

אלא דכוונת הפסוק לומר ותרא בנבואה אותו כי טוב מה שיהיה 

טוב יהא מצד עצמו שישבר את החומריות שלו ויזהיר כזוהר 

  . הרקיע
  

ל מהא '' הפריך את סיפור הנלהמגיד מוילקומיר ובספר כליל תפארת

י דנתמלא כל הבית ''וברש, דכתוב בפרשתן ותרא אותו כי טוב

  .אורה
  

 הביא גם כן כזה משניות בשלהי מסכת קידושיןהעל בתפארת ישראל כן ו

  .רק קצת בלשון אחרל עם המלך ''סיפור הנ
  

,  מביא את דברי האור פני משה' סימן מ'חלק ז ם"ת מהרש"שווב

  .וכן התפארת ישראל
  

כי משה ט ''מביא בשם הבעש פרשת כי תשא דגל מחנה אפריםוב

נו נולד בבחינת שיהיה רשע גמור ויהיה לו כל המדות הרעות רבי

אך שהוא היפך ושיבר כל המדות רעות והשתדל רק להכניס 

  .עצמו במדות טובות
  

ל עם הצייר ''נמי מביא מעשה הנב ''ב ע''נדרים ל ובשיטה מקובצת

  .אבל לא עם משה רבינו רק בסתם אדם



  האם יש איסור לאדם למול את בנו   
  ?ות לו הטפת דם ברית ולצאת אתו לדרךאו לעש

יהושע בן קרחה אומר גדולה '  תניא ר'א עמוד ב''נדרים ל 'איתא בגמ
מילה שכל זכיות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן 

 אמר ,ויבקש המיתו' ויפגשהו ה ד''כ' ד בפרשתן שנאמר, המילה
אלא כך אמר אמול , ו שמשה רבינו נתרשל מן המילה"רבי ח

 ויהי ביום השלישי בהיותם בראשית לדשנאמר , ואצא סכנה היא
הקדוש ברוך הוא אמר , אמול ואשהא שלשה ימים' כואבים וגו

 מפני שנתעסק  אלא מפני מה נענש משה,לי לך שוב מצרים
ובענין קושיית האחרונים מדוע נענש משה הרי היה עסוק במצוה של  ,במלון תחילה

ז ''עיין בספר מעדני אשר פרשת שמות תשס, טור מן המצוההליכה למצרים ועוסק במצוה פ
  .ארבע תרוצים בענין זה

  

מבואר דאם מוכרח אדם ' דבגמ שם כתב ב''א ע''נדרים לובטל תורה 
, לצאת לדרך מפני הסכנה ולוקח הילד עמו אסור לו למולו אז
, רק יוליכנו בלתי מהול עד שיבא למקום שנודע שישכון שמה

  .שמט בפוסקיםוחידוש דדבר זה נ
  

 שבני ישראל מלו א"ע' כריתות ט' גמדאיתא ב על הא :יש להקשות
 דהיו עומדים ריוקשה דה, את עצמם בליל יציאת ממצרים

כך מקשה בצפנת פענח , והרי זה סכנה למול כדאיתא הכא, לצאת לדרך
  .פרשת בא

  

 שכמו מי פ וירא"י ר"מובא בליקוט ל"ר האמרי אמת זצ"ותירץ אדמו
ב "בה נתרפא " בצוארו של אאעהרגליות שהיתה תלוישראה המ

וכיון שבאותו , י גילוי השכינה עצמה נתרפאו"ו שע" קב"ז ע"ט
כמבואר בהגדה של , לילה של יציאת מצרים היתה גילוי שכינה

  .ממילא מיד נתרפאו ויצאו לדרך, פסח
  

 הנולד מהול שאינו צריך רק הטפת דם ברית האם יש לחקור
רך אחר שעשו לו הטפת דם ברית דהויא נמי אסור לו לצאת לד

ולא אחר הטפת  לצאת סכנה יש מילה סכנה או דילמא רק אחר
  .דם ברית

  

 מביא בשם השפת אמת שאמר ג''סימן שנ הנה בספר פסקי תשובה
דקשה והרי יתחייב ' במה שאמר יעקב כשנולד יוסף שלחני וגו

שיוסף ' תנחומא נח הותירץ שמצינו במדרש , למולו וסכנה בדרך
כ ראיה ''א, ואכתי קשה הרי צריך להטיף דם ברית, נולד מהול

  .דמשום הטפת דם ברית אין סכנה ללכת לדרך
  

  מדוע לא מל משה רבינו מיד את בנו והיה משאיר אותו 
  ?כ היתה אשתו בא אליו''עם אשתו ואח

,  על מה שאמר משה רבינו אמול ואצא סכנה הוא:יש להקשות
כ " ואח,ויניח אשתו ובניו שםאותן במדין הרי היה יכול למול 
ת דרכי "שווכן ב, ב''א ע''כך מקשה בספר יפה מראה נדרים ל, ישלח שליח בעדם
   .ט''נועם חלק אבן העזר סימן ל

  

י "דשמא לא יניח יתרו את בניו לבא ע :ומתרץ ביפה מראה
  .שלוחו

  

  משה את אשתו כתב דלכן לקח'כ' ד בפרשתןמשך חכמה וב
אשר , לכן הכניס בניו ואשתו, א חשש פן לא יאמינו לו הו,ובניו

מי , כי אם לא, להוציאן ממצרים' יידעון כי הוא בטוח בדבר ה
ולכן כמו שנענש , יכניס את בניו ואשתו אל מקום עבדות ומסוכן

כן נענש על מה שלקח את בניו , "והן לא יאמינו לי"על שאמר 
  . ח את בניו בדרךעמו ולא מל את בנו כיון שלא היה צריך ליק

  

פ שהדין עם משה שלא "דאע א בפרשתן כתב"ריבושמחתי דב
מ הקפיד הקדוש ברוך הוא שלא " מ,למולו מפני סכנת הדרך

כ היה לו למולו ולהניחו עם " וא,צוהו להוליך שם אשתו ובניו
  . ומעתה אין צורך לפרש דאותו מלון סמוך למצרים היה,אמו

  
  ?תוך המיםכמה זמן אפשר לו לאדם לחיות ב

  .  ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור'ג' בבפרשתן 
  

 כתב דאם ראינו אשה שנפלה ז''סימן תט ש''ת הריב''הנה בשו
שעות מותר לבעלה ' לתוך המים במים שיש להם סוף אחרי ג

  .שעות אי אפשר לאדם לחיות תחת המים' להתחתן דאחרי ג
  

כתב להביא ראיה  ןא ששו''למהר' סימן א ת תורת אמת"שווב
 בבתו של המעש א''ק נ''ק נ''א וב''יבמות קכ' גמ בן דתנאמה :ש''לריב

 א חנינבי ובאו והודיעו לר,נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור הגדול
 , שניה אמר להם שלום, שעה ראשונה אמר להם שלום,בן דוסא

 עלתה שעות ודאי' שלישית אמר להם עלתה כלומר כיון שעברו ג
כ הרי ששיעור כדי שתצא " א,לפי שאינה יכולה לחיות יותר שם

  .שעות' נפשו הן ג

אותם  ד:דחה ראיה זו  ו'' אבן העזר סימן כ' חלק בט"ת מהרי"שווב
שעות ממש דלא מיסתבר שיוכל לחיות כל כך שעות לאו דוקא 
שמרים ב ''ע' סוטה טמשנה דהכי אשכחן ב, הרבה זמן במים

ובתמורה לכך ,  על שפת היאור למשה רבינושהמתינה שעה אחת
היא זכתה שבני ישראל המתינו לה שבעה ימים בעת שלקתה 

 לאו דוקא אלא חדדשעה א א''א ע''סוטה יוכתבו התוספות , בצרעת
 אמר מר ליה שאחדנ לאו דוקא אלא פעם א" קאמר ההשעה קל

ל עלתה לפי "שבאו א' ל שלום ג" אושבאו אחרי' ליה שלום ב
  .שכבר היה שהות ניכר שתצא נפשהששיער 

  

התם דנפלה לבור שתסבך ידה באבנים  ד:עוד דחה ראיה זו
אבל ' וג' וב' שבבנין או בנקיקי הסלעים תוכל להתלות שעה א

טפי לא יהיה בה כח ולכך אמר עלתה אבל ראוהו שטבע וכסהו 
, א לו לאדם לעמוד במים סגי דהיינו שעה קלה"המים בכדי שא

  .ט''ח סימן קע''ת הב''וכן כתב בשו
  

 ז''תשובה אבן העזר סימן ימובא בפתחי ב ''אבן העזר סימן צ ת חתם סופר"שווב
מסייע '  וגמ,ח"ט וב"ואני אומר אם סברא מסייע להריכתב 
 י אפשרי טבע א" נימא אנן בוודאי עפ,א ששון"ש ומהר"להריב

   . שעה קלהי אםלהחיות במים כ
  

כתב דכיון דהויא  ז''תניינא סימן ממהדורה  ת רבי עקיבא איגר"שווב
ספק דאוריייתא של אשת איש בפחות משלש שעות אי אפשר 

  .להקל
  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

על , 'א א"סנהדרין קי' ע שהנה בגמ" צ.על מה משה נענש שלא נכנס לארץ] א
חבל , אמר הקדוש ברוך הוא למשה. עתה תראה ] א-שמות ו[הפסוק בפרשתינו 

כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב ולא , אבדין ולא משתכחיןעל ד
ואתה אמרת לי בתחלה מה , הרהרו אחר מדותי ולא אמרו לי מה שמך

עתה תראה את אשר , שמך ועכשיו אתה אומר לי והצל לא הצלת את עמך
א "במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמת ל, אעשה לפרעה

נענש על חטא מי מריבה וכאן משמע שהסיבה ע שהרי משה "וצ. מלכים
י הייתה כבר כאן בחוסר האמונה "של העונש שבגללה לא לנכנס לא

  .במצרים
ע "צ] ב" י'בשמות [וירא כי אין איש ויך את המצרי   .סיכן עצמו לדון את הגוי] ב

איך הותר למשה להכניס עצמו לספק סכנה ואף שמצווה על פי הדין לדון 
ז לסכנה וכמו דמבואר אכן נודע הדבר "י הכניס עצמו עימ הר"את המצרי מ

ל "ל דהכהו מדין רודף אמנם חז" ואף דהיה אפש,י פרעה"ונדון למיתה ע
ם שהכה את ישראל חייב מיתה משמע דהרגו "למדו מכאן דעכוח "נסנהדרין 

מ "בר' על שהכה את הישראל ואיך הותר לו להכניס עצמו לספק סכנה ועי
, ש"ז מתחייב בנפשו ע"נ ונהרג הר"כתב דכשאינו מצווה למסושד "ת ה"ה יסוה"פ

  .כ קשה מאוד איך משה רבינו סיכן את עצמו"וא
. ]ד"כ' ד[ותקח ציפורה צר ותכרות ערלת בנה  .החילוק בין מילה לשחיטה] ג

ד אשה פסולה מפרש "אם אשה כשרה למול ולמלו וטרו שק א" עז"ז כ"ע' בגמ
לה ומשה גמר המילה ולכך היתה דלא קשה מצפורה דהיא רק התחי

כל הפסולים שי "דהביא תשובות ב ד"רס' ד סי"יוש "בפת'  ועי,המילה כשרה
' י כ"ס' ב' ד ס"יוע "ע דבשו"וצ, שהתחילו למול וגמרם אדם כשר המילה כשרה

ז שחיטה פסולה ומאי שנא מילה "בהתחיל השחיטה גוי וגמרו ישראל הר
ז כשר ובשחיטה "וגמרו ישראל הרם "משחיטה דאמאי בהתחיל המילה עכו

 .פסול
בסוטה ' עי] ד י[כי כבד פה וכבד לשון אנכי  .האם משה היה ראוי לשורר] ד

י "ב ותראהו את הילד והנה נער בוכה קרי לה ילד וקרי ליה נער ואמר ר"י
י "כ עשיתו למשה בעל מום ופרש"נחמיה א' ל ר"א, הוא ילד וקולו כנער

ומבואר דמשה רבינו . ש"קול לעבודת השיר עשהרי משה היה לוי ונפסל ב
ע דהא "וצ, היה משורר ואם נפסל קולו כבעל מום הרי הוא פסול לשורר

  .כבד פה וכבד לשון היה משה ואיך היה ראוי לשורר
  . מי שהורג את חבירו על ידי שם האם נקרא רוצח]ה
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  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי שישלח יותר תשובות , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  . סיכוייו בהגרלהלכל השאלות מגדיל את
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
מייל  או ב0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון ]  0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. על התשובות

שיהיה להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד,  אנו חוזרים ומבקשים 
  .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. ברור לאחר משלוח הפקס

 ג"שבט תשע' תשובות לחודש טבת ניתן לשלוח עד יום ראשון ב
 



  
  

äùðîå íéøôàë äéäéù ÷åðéúä úà êøáì ïéðò ùé äìéî úéøáá à÷ååã òåãî 
 éçéå úùøôá áåúëã àä  ìò ïúðåäé íåâøúá áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

á øåîàì àåää íåéá íëøáéåæå äùðîå íéøôàë íéäìà êîéùé øîàì ìàøùé êøáé ê'' ì
àúìåäîã àîåéá à÷åðé úé ìàøùé úéá ïåëøáé éøá , íåéá à÷ååã òåãî úåù÷äì ùéã

íéîé øàùá àìå åæ äëøá êøáì ïéðò ùé äìéîä ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
åòá õøúì äàøðïôåà ã ,áîøä éøäã'' çë ùéìçäì àåä äìéîä úðååë ø÷éòã áúë í

äåàúä , åãîì àì õøàä úåøò íå÷î íééøöî õøàá åéäù óà äùðîå íéøôà äðäå
íäéùòîî ,íéèáùäî ãçàë úåéäì åìòúð äáøãà , ùéìçéù äìéîä íåéá íéëøáî ïëì

íéøöî õøàá åìéôà íúùåã÷á åãîòù äùðîëå íéøôàë äåàúä çë.  
  

äøä''âèéìù èçåù äîìù '' àçî íéìùåøé''äîìù äìéî ñ    
íåìùå íééç øôñá õøéúù äî ïééöì äàøð  øæòìà úçðîä ìòáì éçéå úùøô íåéá äçîùä ïéùåò äðäã

åúãéì íåéá àìå äìéîä ,ììë ø÷éò úãìåää íåé ïéàã íòèä êçøë ìòáå , àìù åì áåè àäã
àøáðùî àøáð ,ø÷éòäå ä äåöî íéé÷ì àøáðùë àåä ,'äå àéä åá íéîéé÷îù äðåùàøä äåöî

äìéîä ,äçîùä æà ïéùåò ïë ìò ,úåéðçåøá ÷ø àéä ìàøùé øá úéìëúä ø÷éò éë úåøåäìå , àìå
úåéîùâä úðéçáî ÷ø àåäù åúãéì íåéá ,äùðîì íéøôà úà íéã÷ä åðéáà á÷òéù íòèä äðäå ,

éòì íéîù íù ùã÷úéå ùîùä òùåäé ãéîòéù íéåâä àìî äéäé åòøæå íåùî àåä åàøéå íéåâä ìë éð
åãáìî ãåò ïéà éë ,íãå÷î ãìåð äùðî éë íà , úåìâúä ø÷éòä ÷ø úéîùâä äãéìä ø÷éò äæ ïéà

úé åãåáë''ù ,äìéîä íåé íò åäì úéà àîòè ãç äùðî éðôì íéøôàã àîòè åðééäå.  
  

èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä'' àíéìùåøé 
õøéú øôåñ íúçäã ïééöì äàøð ,çë äðúð äùåã÷ä äøåúäã éðá úà êøáì ïäëì 

ìàøùé ,ïáø÷ áéø÷î àåäù íåùî ïäë úðéçáá áàä æà úéøáä ìù íåéá íåéá ìáà ,
ïäë ìù çë áàä ìá÷î äæ íåùî ,ìàøùé éðá êøáì ìåëéå ,øéôù éúà äæ éôì.  

  

èéìù ïééèùøåá ìàøùé ïîçð áøä'' àïåîè÷ íéìùåøé   
õøúì äàøð ,â úåéúåàä íò àåää íåéá úåáéú éúùá éëé äìéî àéøèî ïúðåäé íåâøúä áúë ïëì

äìéîä íåé ìò éà÷ã , äìéîä úòùá ïë êøáì íåéä íéâäåð àì òåãî éúäîú éãåòîã øéòäì éúéöøå
öå''ò.  

  

äøä''èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ â'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
õøúì äàøð ,ò'' à÷øôã àøâàá àáåîã äî ôî÷ úåà'' åúåðååò úìéçî àåä úéøá úòùáã ,

à''ëðä äëøá æà íéëøáî ïëì ïåöø úò äéì àéåä ''ì.  
  

èéìù âøáðééèù äîìù áøä'' àùîù úéá  
õøúì äàøð,  óñåé éëøá ìò ùãå÷ úéøáì åñðëåäù íòøæå äùðîå íéøôàù åîëù äæá äðååëäã

 óñåé ìù åúåëæá ùãå÷ úéøá úøéîù ìù äðåéìò äùåã÷ íäéìò êùîðå úéøáä øîåù à÷éãö
÷ãðñä ,éúä ìò òôùåé êëóñåé éëøá ìò ìåîéðù éî åîë äùåã÷ ìåîéðä ÷åð , íéøôñá àúéà ïëå

ìåîéðä ìò úéøáä úøéîùå äùåã÷ íéòéôùî ìäåîäå ÷ãðñäù íéùåã÷ä.  
  

åîùá åéîçì åà ìåãâä åéçàì àåø÷ì øúåî íàä  
 éøáã éôìã íúáúëù äîì äåöî úìåñ úçðîää'' àåø÷ì øúåî ìåãâä åéçàã áúëã â

åîùá ,àì ìåãâä çàã íåùîàøåîìå àìå ãåáëì ÷ø éáøúà  ,à''ä ë'' àåø÷ì øúåîã ä
àøåîì àìå ãåáëì ÷ø éáøúà àì íä íâã åéîçì ïëå åîùá àáñì.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
èéìù ãìôðéøâ éáö ìãðî áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  

äáä''éð ñàøâ ìàøùé ç'' åìéáåðøòùè úáéùé  
àøðåîùá åàø÷ì ïåéæá åðéà äæ ìåãâä åéçà éáâìã ÷ìçì ùéã ä ,àùî'' åéîçìå àáñì ë

åãåáëá ìåæìæ äæå ïåéæá ïë äæ ,øåñàã øùôà.  
  

ò úáùá åãâá ñáëîä íàä''ñåáéë íåùî áééç íåãà ïéé é 
èä áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' æøåà''ù ïîéñ ç'' ëñåáéë êééù àì íåãà ïééáã , àäî äù÷ã

âá ïðéøîàãî 'é÷ úåáåúë'' àñåáéë êééù íåãà ïééáã ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
øéòäì äàøð ,óéøç øáã äåä ïéé éøäã ,åá ùîúùäì øùôà íúë øéáòäì êéøöùëå ,

à''ïåáñ åîë åá ïéùîúùîå ïééä úîäåæî ãâáä óåèùì êéøö ë , úëñîá äæ ïéòë åðéöîå
 úáùô''ò è'' áïè÷ ãâá ñáëì éãë íéìâø éîì äàöåä øåòéù , ìù ùåøéôä íù êçøë ìòå
ñåáéë ,íéîúë úøáòä ÷ø àåä ,êìëìî íéìâø éî éøä äáøãà éë.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
õøéú äîìù úøåú øôñáã ïééöì äàøð , ïéàù íå÷îá à÷ååã åðééä ñáëî åðéà ïééã àäã

êåìëì ,ìáàñáëî àåä éøä êåìëì ùé íà .  
  

øùòúî ÷ãðñù íéàåø åðà ïéà òåãî  
 íéðåøçà íùá íúù÷äù äîøâä''øåé à''ñø ïîéñ ã''ñ ä''é ÷''à ,åù''øåà øôåñ íúç ú''ð÷ ïîéñ ç''ç  àä ìò

 àúéàãîøá'' àøåé''ñø ïîéñ ã''ãúøùòî úåà÷ãðñù  , íéàåø åðà ïéà úåàéöîá éøäã äù÷ã
äæ úà ,éùðà äáøä éøäùíéøùòúî ïéàå úåà÷ãðñá íéùîùî í , äî éôì íúöøúå

øâééà àáé÷ò éáøä áúëù ,äãéîòá ïéáå äáéùéá ïéá äùåòùë ÷ø äæ úåà÷ãðñ ø÷éòã ,
ðä éôìå'' éðù úà åì ùéùë ÷ø äæ úåà÷ãðñ ìù úåøéùòä úìåâñ øùôàã øéôù éúà ì

äáéùéáå äãéîòá úåà÷ãðñä.  
  

äøä''èéìù íéåáðâééô ïåòîù â'' àãåãùà 
ðöæ øåâî äçîù áìì äæ õåøúì ïéåëì íúéëæã ïééöì äàø''åùáã ì'' úåâäðäå úåáåùú ú

â ÷ìç 'ø ïîéñ'' öøâäù éúòîù áúåë''öæ èøéåñééø÷ ç''ë úà ìàù ì''åîãàä ÷'' éáø øåâî ø
öæ øúìà íðåá äçîù'' úøåúä éøáãë áéùäå íéøùòúî àìå ÷ãðñë íéùîùî äîì ì

ñäù øâééà àáé÷ò éáøá àáåîù íééç ïë íâ æçåàå äìéîá ÷ãðñ àåäùë åðééä äìåâ
ïééä äúåùå äëøáä úòùá .  

  
øâåáî íãàì äìî úéøá íéùåòùë úåà÷ãðñ ìù ïéðò ùé íàä  

 íéçéðî ïéàù ïåéë úåà÷ãðñ äæá êééù íàä øâåáîì äìéî úéøá íéùåòùë íúø÷çù äî
íééëøáä ìò åúåà , ìò åúåà íé÷éæçîù äæ àåä úåàãðñá íéøáãä ø÷éòî ãçàå

íééëøáä , íùá íúàáäååù" éåìä èáù úç ÷ìç'éø ïîéñ ''è  ìöà úåà÷ãðñ ïéðò êééùã
ò øâåáî''åùá áúëã äî ô''úç øôåñ íú åàø"éñ çïîð÷ "ã è" ì÷ðå äéá úéà éúøú ÷ãðñãä, 

ìäåîì ìòåôá òééñîä àåäã àãç,äùëù ÷ôñ éìáã äé åà ïçìåùä ìò çðåî ÷åðéúä 
éä àì äèîå àñëäë ìåîäì çð êë ì ò àåäù åîë"÷ãðñä úñéôú é , äìòî ãåò ìáà

éá úéàäò çáæî úðéçá "åéìâøá åú÷æçä é ,à'' ìù íòèä êééù éîð øâåáî íãàá ë
à òééñî''úåà÷ðñ ïéã äéá êééù ë.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
øéòäì äàøð , ÷ãðñä òééñî ïîæä ìë òðåðúî ïè÷äã ïè÷ ïéìîùë à÷åãã ÷ìçì ùéã

 äîáåúåà ÷éæçîù ,àùî''åúåà ïéìîùë òåéñ êéøö åðéà øâåáî íãàá ë.  
  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 ãáëðä áéãðä  

 áøäâñ ãðé÷ñéæ éëãøî''àãðì ìèéìù '' à  

åéáà úîùð éåìéòì  

 éáø ïåàâäàãðì øéàî öæ'' ì  

äøä ïá'' éáø âãðé÷ñéæ éëãøî öæ'' ì  

áà'' ùèéáäàøã ã–ïòôøòååèðà -ú ''à 
áìð"òë ''îùú úáè â''è ú.ð.ö.á.ä.   

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

äøä'' âñìèî ìà÷æçé èéìù'' à  

ùîù úéá  

 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäøéàî  ïáñìèî àáé÷òæ ''ì  

äðåùàøä äðùä íåé ìâøì  

áìð"ë ò''òùú úáè ä''ú á.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éçà é  

 éáø ïåàâäõøååù øéàîèéìù ''à ãåãùà  

åðøåãá íéðùøãä éìåãâî   

 øáä úçîù ìâøìåðáì äåöî  

íéëçå ÷éðéä  

 øîëïøäà ìàåîù éð''å  

ø àäé úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåò  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 ïåéìâò áãåð äæ"åðéãéãé é  

 áøä ïåùîù á÷òé øúìà íéøî ïáïîøáìéæèéìù " àáéé÷  
åøåëá åãëð éàåùð úçîù íé÷éãö úéá úçîù ìâøì  

 ìùë''÷åîãà ïøî ''æðàöî øèéìù ''à  
äáä''íéîù úàøéáå äøåúá âìôåîä ç  

 áøääùî íééçèéìù ''à  
åáéáçå åøåëá åðáì ïá  

 éáø ÷éãöä ïåàâäíàèùøáìä êåøá àâøù ìà÷æçéìù èé''à 
æðàö úéø÷ã øéòöä áøä  

áò''äøä úá â'' éáø öïîøãéá ïîçðèéìù ''à  
ìàøùé ììë ìëì äçîù òôùé åæ äçîùîù àåòø àäé  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  

 áøäõøååù éëãøî íåìùèéìù "à éèéñ åéð  
åøåëá åãëð éàåùð úçîù íé÷éãö úéá úçîù ìâøì  

 ìùë''÷åîãà ïøî ''æðàöî øèéìù ''à  
äáä''íéîù úàøéáå äøåúá âìôåîä ç  

 áøääùî íééçèéìù ''à  
åáéáçå åøåëá åðáì ïá  

 éáø ÷éãöä ïåàâäíàèùøáìä êåøá àâøù ìà÷æçéèéìù ''à 
æðàö úéø÷ã øéòöä áøä  

áò''äøä úá â'' éáø öîçðïîøãéá ïèéìù ''à  
ìàøùé ììë ìëì äçîù òôùé åæ äçîùîù àåòø àäé  

  

áãåð äæ ïåéìâò ''åðéãéãé é  

ãáëðä ãéâðä  áøäïîëééø ïåòîù èéìù'' à÷øàô àøàá  
åøåëá åãëð éàåùð úçîù íé÷éãö úéá úçîù ìâøì  

 ìùë''÷åîãà ïøî ''æðàöî øèéìù ''à  
äáä''íéîù úàøéáå äøåúá âìôåîä ç  

 áøääùî íééçèéìù ''à  
åáéáçå åøåëá åðáì ïá  

 éáø ÷éãöä ïåàâäíàèùøáìä êåøá àâøù ìà÷æçéìù èé''à 
æðàö úéø÷ã øéòöä áøä  

áò''äøä úá â'' éáø öïîøãéá ïîçðèéìù ''à  
ìàøùé ììë ìëì äçîù òôùé åæ äçîùîù àåòø àäé  
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