
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם יש חיוב לנקות את השינים בשבת 
  ?לפני שיוצא לרשות הרבים שלא יעבור על הוצאה

  . אל יצא איש ממקומוט''ז כ''טבפרשתן 
  

  . דרשינן דכוונת הפסוק על איסור הוצאהב''ז ע''עירובין י' הנה בגמ
  

הכלי  אל יצא עם  דדרשינןב''ז ע''א וכן עירובין י''ע' שבת ב 'וכתבו התוס
  .ללקט המן

  

אם היה  א''ב ע''שבת שבת ק' ומובא בגמ, ב''ג ע''כריתות י הנה איתא במשנה
  . על איסור הוצאהבפיו חייב אוכלין שבת והוציא

  

 המוציא בפיו א''ב ע''שבת צ מהא דתנן במשנה :ובראשונים הקשו
  .פטור

  

כ שאר ''משא, אוכלין שאני שדרך להוציאן בפיו :ומתרצים
  .א''ב ע''שבת צ' רצו בתוסכך ת, דברים

  

 האם יש חיוב לנקות את השינים לפני שיוצא מהבית יש לחקור
בשבת כדי שלא יעבור על איסור הוצאה או דילמא אינו צריך 

   .לנקות
  

כתב יש לצדד לצאת לרשות א ''ק י''קונטרס אחרון ס הנה במנחת שבת
יען דהויא מלאכה שאינה צריכה , הרבים בבשר שבין השינים

ובצירוף שאין בו כשיעור , וגם הויא הוצאה כלאחר יד, פהלגו
  .הוצאה שהוא כגרוגרת

  

 מבואר דהמוציא אוכלין בפיו הויא ב''שבת ק'  הרי בגמ:ומקשה
  .דרך הוצאה בכך

  

י יראה דלא מקרי דרך ''ובפירוש רש'  דהמעיין שם בגמ:ומתרץ
אלא דווקא בהוציא אוכלין בפיו משום שצריך , הוצאה בכך

, דאז אמרינן דאחשיבה להוצאה זו בפיו,  בהליכתולאכלן
מ היכא ''ומ, כ בבשר שבין השינים אין שייך סברא זו''משא

  .   דאפשר לנקר הבשר קודם צאתו אולי נכון להחמיר
 

 כתב שמעתי מהגאון רבי 'ח הערה ח''פרק י ובשמירת שבת כהלכתה
 ל דאפילו ברשות הרבים אין להחמיר''שלמה זלמן אוירבעך זצ

אלא בשעה שמרגיש בו ואינו יכול לסבול או מפני הכיעור 
דרק אז אפשר דחשיב כרוק שנתלש או , שנראה לפעמים מבחוץ

  .כיחו וניעו שעומדין להוצאה מפיו
  

 מזה שלא נזכר בשום מקום שחייב אדם לשטוף פיו :וכן נשמע
כמו שהזהירו לענין בשר בחלב , לפני שיצא לרשות הרבים

 ולכן אפשר 'ק א''ט ס''ד סימן פ''עיין יורבין השינים להסיר את הבשר ש
  .ע למעשה''דהרי זה בטיל לגבי הגוף וצ

  

 דן אי מותר לצאת בשבת עם ח"ה סימן ל"ח מנחת יצחקת ''וכן בשו
  הפוסקים וכתב להוכיח דמזה דלא כתבו,הפירורים שבין שיניו

יש לדקדק שלא לאכול דבר , ג שאין לו במה לחצוץ שיניו"דבכה
והאוכל , ר"משום שמא ישכח ויצא לרה, המודבק בין השיניים

  .חזינן דלא חיישינן להכי, בין שיניו
  

דכן דרך משום , משום הוצאה כלאחר יד דאין לפטור :וכתב שם
 על הא ב''עירובין ק כ  ברבינו יהונתן"וכמש, הוצאת שבין השיניים

א כלי בפיו  המוציא''ב ע''שבת צ' בגמל אף על גב דאמרינן "וז, דרוק
אבל , התם אין דרך להוציא כלים בפיולא דמי , ובמרפקו פטור

 ובודאי הא דבין ,מחייב חטאת, הרוק או דברים שדרכם בכך
 הוהי, ואם היה מתכוון, הוי בכלל דברים שדרכם בכך, השיניים

 בזה חיוב ההי,  בו כשיעורהוגם הי, מלאכה הצריכה לגופה
, וי מלאכה שאין צריכה לגופהוה, אבל כיון שאין מתכוון, חטאת

,  אבל נכון להזהר בזה,רייתא אין בזה חשש דאורוגם חצי שיעו
  .לנקר את בין השיניים קודם שיוצא לחוץ, למי שאפשר

  

ד דהעיקר " נראה לענ:ובטעם מה שאין העולם נזהרים בזה
, משום שהוא דבר שאי אפשר להזהר בזה כמה פעמים, בזה

  .או שמתארחים אצל אחרים, השהולכין בשבת על סעודת מצו

  

ר "שמעתי בשם האדמוכתב  ו'' סימן רמ' אחלק תשובות והנהגותוכן ב
ל מסקולען שהדפיס אזהרה לא "הצדיק רבי זוסיא פורטוגל זצ

לצאת לחוץ בשבת עד שינקר בין שיניו שלא יישאר שום שיירי 
  . מאכל כלל שראוי לחשוש להוצאה

  

ונראה שאם אין , מרי האמת שכמעט אי אפשר לנקר לגאמנם
גרע מחצי שיעור ואין , בשיירים חזותא ולא ניכר ולא חשוב כלל

ג "א ליזהר ל" דבגוונא שאב"ו סק" שכימןסז "ועיין בט, בזה אסור
 מן סיייןעולא דמי לרוק שנתלש , ביה רבנן בהוצאת המים שעל גופו

ע ע שמקפיד עליו ורצונו לבלו" שנעקר ועומד בפנל שם"ג וביאוה"נ ס"ש
אבל פירורים אלו לא , שמפריעו כשהוא בפיו וחשוב ולכן אסור

וגם אין דרך הוצאה אלא אם אוכלים בתוך פיו , חשובים כלל
, ולכן לא נהגו להקפיד בזה, ולא כשהם בין השיניים ממש

ובמלאכת שבת צריך מלאכה חשובה דהיינו מלאכת מחשבת 
ו כיון וכאן לא ניחא ליה בהוצאה אין בזה קפידא ובטל לגופ

  .שאינו עומד לנקר להוציאו
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  איזה היתר יש לתת בשבת שירה מזונות לצפורים 
  ?הרי אין מזונתיו עליך

לתת חטין בשבת  'ק ז'' סד''סימן שכח ''אור מגן אברהםמובא ב מנהג ישראל
  .שירה לפני העופות

  

  :איכא כמה טעמים למנהג זה
רין את ולכן בשבת זו שקו, שהעופות אמרו שירה בים משום .א

ח סימן ''כך כתב בספר תוספת שבת אור, השירה נותנים מזונות לעופות

  .ד''שכ

ה ששת ימים תלקטוהו "מקובל דכאשר אמר משה רבינו ע .ב
רצו דתן ואבירם ברשעתם , בו' וביום השביעי שבת לא יהי

פיזרו מן המן , להכחיש דברי הנביאות של משה רבינו
צאו , אמרו אל כל העםו, ק"שבידיהם על פני המדבר בליל ש
ויצאו מן העם ללקוט ולא , וראו שנמצא מן על פני השדה

וזה , מפני שהצפרים היו אוכלים זאת קודם שבאו, מצאו
כי לשון , שלא מצאו מה שהניחו, "ולא מצאו"שנאמר 

מובא בפרדס יוסף בשם ,  לו ונאבד ממנוהמציאה נופל על דבר שהי

  .ל''רבי מאיר מפרמשלאן זצ

מקום צלוחית המן שציוה הקדוש ברוך הוא למען ידעו הוא ב .ג
ל וע, ה ממציא מזון לבוטחים בו"שידעו שהקב' דורותיכם וגו

 עתה בעוונותינו שנגנזה צלוחית המן עושים זכרון אחר כן
י זריקת מזון להצפורים להורות לישראל שנמשלו "ע

בספר אור פני כך כתב , ה יזמן להם מזונותיהם"לצפורים שהקב

  . בשלחשת פרמשה
  

ואינו ל ''וז:  תמה על מנהג זהד''ח סימן שכ''אור אבל במגן אברהם
  .נכון שהרי אין מזונתן עליך

  

 שאסור לתת מזונות :א''ק ל''שם סוכן פוסק המשנה ברורה 
  .לצפרים בשבת שירה

  

 אפשר דכיון שנהגו כן לשם :כתבשם ספר תוספות שבת וב
לכן אין , שירה ביםמצוה דמרגלא בפומייהו שהעופות אמרו 

בסוף  רבה בשם מעדני יום טוב הג כתב באלי"וכה, להקפיד בכך

והנערים ,  דהא דנוהגים בשמחת תורה לפזר פירותשלה' סי
דאסור לעשות כן משום דהוי עובדא , מלקטים ונותנין לסלים

היינו דכיון שעושין כן לשמחה לא הקפידו , דחול כמבואר שם
ח ''ם בדעת תורה אור''וכן כתב המהרש, נין זהה נמי לע"כ אפשר דה"א, בכך

  .ד''סימן שכ
  

 יש מתרעמים על מה שהמנהג בשבת שירה :ובערוך השלחן כתב
ל דמנהג "אבל נ, לזרוק חטין לפני העופות והרי אין מזונותן עליך

שהרי אין אנו טורחין בשבילם אלא בשבילנו , ישראל תורה
הים ולכן אנו דמרגלא בפי ההמון שהעופות אמרו שירה על 

כ הכוונה כדי לזכור שמחת שירת הים "מחזיקין להם טובה וא
  .ויש מי שכתב כיון דכוונתינו לשם מצוה מותר, ולית לן בה

  

 כתב דדוקא כשנותן לפני הבהמות ד''ח סימן שכ''אור ובמקור חיים
כ כשמניחן בחלון אז אינו ניכר ''משא, אז ניכר דטרח בשבילן

  .לכן מותר
  

שבשבת כתב  ז'' קסמןח סי"ראו ל"ק מבוטשאטש זצ"להגה םובאשל אברה
  .י קטן לתת חיטין לפני העופות"שירה נהג לשלוח ע

  

מדוע , א" תמה על המגל"ק ממונקאטש זצ"להרה ח"בספר נמוקי אוו
א משום ורחמיו "יגרעו העופות והצפורים מהכלבים שמתיר המג

י והרי לאו דוקא בכלבים כתיב כן וגם בנ, על כל מעשיו
 דרבי אמר ה"מ פ"ב' כרכושתא שלא היה צורך בהם אמרינן בגמ

דשארי עופות יש ופשיטא , עליהם ורחמיו על כל מעשיו כתיב
וכן לא , ז רחמי שמים למעלה"מצוה לרחם עליהם ומעורר עי

ומסיים , גרע מנתינת מזון לנכרי דמותר מפני דרכי שלום
 יכול דלאסור דבר זה אין שום טעם וסברא דגם נפש היפה

ובפרט , ל כן"ן ס"ש דמתיר בימות החורף וגם הר"לסמוך על הע
  .בשבת שירה דמנהגן של ישראל תורה

  על מה סמכו העולם שלא לנגב את הכוס בשבת 

 ?לפני שתייה קפה או תה
מערב שבת דבשבת ,  את אשר תבשלו בשלוג''ז כ''טבפרשתן 

  .אסור לבשל
  

תים תה או קפה  על מה סמכו העולם בשבת כששו:יש להקשות

ומבשל את המים שבתוך , ושופכים מהדוד דהוא כלי ראשון

כך הקשה , מ חצי שיעור אסור''מ, ג דבשול צריך שיעור''ואע, הכוס

  .ו''ח סימן קפ''ת דברי יציב אר''מרן בשו
  

 דיש כמה צדדים לצרף להיתר בגוף הדבר דחצי שיעור :ומתרץ

ן אחרונים אם אסור בשבת מן התורה איכא פלוגתא גדולה בי

  .ו''ו עיין אריכות במעדני אשר בשלח תשס''ת חכם צבי סימן פ''עיין שו, אסור
  

 דכלי ראשון שהעבירו מעל האש דלהרבה פוסקים :וכן יש לצרף

 ו''ק ט''ח ס''ד סימן ס''יורם ''עיין בדעת תורה למהרש, הויא רק דרבנן

בפסיק כ ''א, ג האש אינו מבשל כלל''שכתב דכלי ראשון שאינו ע

א ''הביאו המג, ד''סימן סרישא באיסור דרבנן איתא בתרומת הדשן 

  . דמותרד''ח סימן שי''אר
  

מ כאן '' לשיטות שפסיק רישא באיסור דרבנן אסור מואפילו

  .דאיכא תרי דרבנן בודאי מותר
  

פ ''פ מה שכתב בשלטי הגבורים בר'' ע:ועוד יש עוד היתר לצרף

א כשעושה רק מעשה איסור האורג דפסיק רישא אינו אסור אל

כ כאן דעושה ''א, אבל אם עושה מעשה היתר נמי ליכא איסורא

  .כ אינו אסור פסיק רישא''א, נמי מעשה היתר מזיגת הכוס
  

 כתב דצריך ליזהר לנגב את ג''א סימן צ''ח ח''אור ת אגרות משה''ובשו

  . אבל דעת מרן שאינו צריך, הכוס
  

  ? לא נולדהאם אדם יכול להשביע אדם שעדיין

ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע  ט''ג י''י בפרשתן

  .'השביע את בני ישראל וגו
  

אמר לו ,  הלך משה ועמד על שפת נילוס'מ א''ג ע''סוטה י 'איתא בגמ

והגיעה , ה שאני גואל אתכם"הגיע העת שנשבע הקב, יוסף, יוסף

אם , אם אתה מראה עצמך מוטב, השבועה שהשבעת את ישראל

חזינן מזה שמשה רבינו נמי היה , לאו הרי אנו מנוקין משבועתך

  .מושבע על שבועת יוסף
  

 אי אפשר להשביע הנולדים ה'' לק''ח ס''יורה דעה סימן רכ ל''הנה קימ

  . אבל נדוי וחרם חל על דורות הבאים, אחר זמן
  

 תמהשבועה שהשביע יוסף הצדיק לאחיו להעלו :יש להקשות

דחלה השבועה גם על הנולדים כדמשמע  ואשכחן ,את עצמותיו

ה על שפת נילוס ואמר לו הגיעה "ק דסוטה בהך דעמד מרע"ספ

ב ואם טהשבועה שהשבעת את ישראל אם אתה מראה עצמך מו

ת בית יהודה חושן משפט "שוכך מקשה ב, לאו הרי אנו מנוקים משבועתך

   .'סימן א
  

לא קשיא דהתם השבועה שהשביע יוסף לאחיו לא ד :ומתרץ

ל "י ז"ש רש" אלא השביעם שישביעו לבניהם וכמ,היתה בסתם

ל " השבע השביע את בני ישראל וזה שכתובבפרשת בשלח במ

ל דכל אב משביע את בנו "כ ור"השביעם שישביעו לבניהם ע

  .אבל באמת השבועה של יוסף לא חל על משה, הילוד כבר
  

דממה שהוכרחה המכילתא  כתב :בפרשתןתורה תמימה וכן ב

ראיה דאין שבועה חל  , דהשביע את בניו שישביעו לבניהםשלדרו

  .על הנולדים



  ?מדוע הנשים אמרו שירה רק על זה שהסוסים טבעו בים

כי גאה גאה סוס '  ותען להם מרים שירו להא''כו ''ט בפרשתן

  .ורכבה רמה בים
  

 מדוע הנשים אמרו דווקא שירה על זה שסוסי :יש להקשות

כך מקשה החתם , ו שירה על גאילת עצמןולא אמר, פרעה טבעו בים

  .וכן בדברי דוד לטורי זהב, וכן בתפארת יהונתן, סופר שם
  

  :איכא כמה תרוצים

 במכילתא דאיתא וכן בדברי דוד לטורי זהבפ מה שכתב במזרחי '' ע.א

מגיד הכתוב שכשם שאמר משה "על הפסוק ותען להם מרים 

מכוון  וה,כך אמרה מרים שירה לנשים, שירה לאנשים

להודיע שלא הפסוק הראשון בלבד , לפי דעתי הוא, מדבריהם

אלא כשם שאמר משה כל השירה , אמרה מרים עם הנשים

אלא , כך אמרה מרים כל השירה כלה לנשים, כלה לאנשים

והשאר סמך על , שהכתוב קצר וכתב הפסוק הראשון ממנה

  .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, השירה הנזכרת

המטרה של יציאת מצרים זה היה כדי לקבל התורה  הרי כל .ב

בהוציאך את העם ממצרים  פרק ג כמו דכתוב בפרשת שמות

כ בשלמא הגברים ''א, תעבדון את האלהים על ההר הזה

אבל , אמרו שירה על הצלת עצמן דהם יקבלו את התורה

שהרי הם לא קבלו את , נשים לא רצו לשמוח ולומר שירה

אבל כשראו שסוסי פרעה , מחההתורה ובלי תורה מה הש

נתקשו הנשים מדוע נגזר מיתה על הסוסים מה , טבעו בים

הרי רק המצריים עשו צרות לישראל ומדוע , עשו הסוסים

אלא מזה דחזינן שנענשו גם הסוסים רואים  ,נענשו הסוסים

ולכן , שמי שמסייע לשני הויא כמו שהוא עשה את הדבר

צריים רכבו עליהם הסוסים שהם סייעו למצרים שהרי המ

דגם  ,וכשראו הנשים את זה התחילו לומר שירה, לכן נענשו

שמקבלים שכר בגלל שהם מסיעים ' לנשים כתוב בגמ

אמר ליה רב לרבי חייא א ''וכן סוטה כ' מ א''ז ע''ברכות  י 'כמבואר בגמ

ובאתנויי , נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא

כ ''א, לגברייהו עד דאתו מבי רבנןונטרין , גברייהו בי רבנן

ובזה , נמצא דמסוסי פרעה ילפינן דלנשים יש נמי חלק בתורה

 דלכאורה קשה מי שאל להם מרים" ותען"מובן מדוע כתוב 

אלא שהגברים אמרו , אותם שאלה שהיה צריכים לענות

, לנשים שאין להם לומר שירה כיון שהם לא שייכים בתורה

, אנו כן יכולים לומר שירה' ו להעל זה ענתה להם מרים שיר

משום דמסוסי פרעה חזינן שמי שעוזר לשני הויא כמו השני 

  .כך תירץ בפרדס יוסף בפרשתן בשם הבית יצחק ,שעושה את הדבר

 'ט' אהא דכתוב בשיר השירים : ובזה מסבירים המפרשים

 דלכאורה קשה מדוע "לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי"

מה הדמיון אלא דהכוונה לומר , הדמתה האשה לסוסי פרע

דכמו שסוסי פרעה נחשבו כמו המצריים ממש כיון שסייעו 

כ רעיתי שמסייעת בבית לגדל את הילדים ועוזרת לבעל ''א

  .כך כתב הפני מנחם בספרו, הויא כמו שלמדה בעצמה

רק , כי לא היה להם זכות להינצל,  לאנשים היה ההצלה נס.ג

כ ''א, אבל בנשים היו בידם זכות, בשביל נשים צדקניות נגאלו

ולכך שררו רק על טביעת , עיקר הנס היה להם טביעת מצרים

  .ש עוד כמה תרוצים''עי, כך תירץ בתפארת יהונתן בפרשתן, מצרים

כ מסתמא ''א,  ליאוררק את הזכרים, כיון דלא גזרו להשליך .ד

לכן לא היה להם לומר שירה , ראו שאין הבנות לוקים במים

רק על זה , על שניצלו לכן לא אמרו שירה על גאולת עצמן

  .כך תירץ בתפארת יהונתן בפרשתן, שסוסי פרעה טבעו

  ?האם יש חיוב לומר שירת הים בכל יום

  . אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת'ו א''טבפרשתן 
  

 האם יש חיוב לומר שירת אז ישיר בכל יום או דילמא יש לחקור

  .אין חיוב
  

 אז ישיר דלכן כתוב :הקדוש בפרשתן כתבאור החיים הנה ה

רמוז שמצוה לאומרה תמיד וקבעוה בתפלת ל, לשון עתיד

  .שחרית בכל יום
  

 להנהיג , אמרו לאמר לדורות"ויאמרו לאמר "כתבחזקוני וכן ב

  .מיד בכל יוםשיאמרו שירה זו ת
  

' תקנו לומר ויושע הכתב שברוך שאמר ופסוקי דזמרה  אבודרהםוב

  . והוא זכר ליציאת מצרים,ושירת הים
  

 זו הוקבע חובה ת היםדשיר : כתבא"ד ע''מגילה י אבן טוריאבל ב

  . אלא לשעה בשעת הנס לחוד אמרוהותלדורו
  

ינו  דעו כי שירת הים היה מנהג כתבה''סימן רס מחזור ויטריוב

 ומנהג ,מנהג כל קהל רומא ומנהג כל קהילות אשר סביבותינו

ם ועד עתה לומרה כל יכל קהילות אשר בספרד מיום גלות ירושל

 ים שאין אומר,השנה כולה בכל יום ויום זולתי תשעה באב בלבד

 אותה כל שבעה רים וכן בבית האבל אינו אומ,אותה משום אבל

 נומה מקומות אמרי רבותי ובכ, ומנהג אבותינו תורה היא,ימים

 וכל שכן דבר זה ,בתלמוד ארץ ישראל מנהג מבטל את ההלכה

נהיגו ה וש,שאין הלכה סותרתו ואין לו זכר בכל התלמוד

 לאומרה יען כי הזמירות חובה היה עלינו לאומרה בכל נורבותי

  . ר יוסי יהי חלקי מגומרי הלל בכל יום"יום דא

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

, ג"ד י"לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם י  . לאו שאין בו מעשה]א
ואין לוקין על לאו זה שבעת הכניסה ח "ה ממלכים ה"פם " ברמבהנהו

מ "ע דהר"וצ, מותר הוא ואם יחשב לישב ולהשתקע אין בו מעשה
א דאם קבל נזירות בבית הקברות לוקה על לא "ה מנזירות הכ"פ

ק "רות טהרה והרי כשנכנס לביהתאחר לשלמו שהרי איחר נזי
דלוקה על ' מ כ"היה בהיתר וכשקבל נזירות לא עשה מעשה ובלח

 וילקה על  ממצריםכ גם כאן הרי לא יוצא" וא,מה שאינו יוצא
  .השהיה

ָמִים . עניני הברכה במן]ב ומבואר , ִּהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהׁשָ
ע האם "וצ. 1, רוצהל של אחד היה מרגיש בזה איזה טעם ש"בחז

ואולי זה . [2. או רק הרגישו טעם לפי מה שחשבו, המהות השתנה
איזה ברכה ברכו על המן קודם אכילה האם כל דבר לפי ] מ"יהא נ

וגם מה היה קורה כשחשב על המן טעם פלוני . 3. מה שהיה חושב
והאם היה . 4. וחבירו עכשיו אכל מזה האם הרגיש את אותו טעם

  .שבת על  הטעמים במןמותר לחשוב ב
ְרִפיִדם  .מחיית עמלק ]ג ָרֵאל ּבִ ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק ַוִיָלֶחם ִעם ִיׂשְ ּ האם מקיים  :ּ

האם המגייר עמלק . 2. בידייםדווקא מחיית עמלק בגרמא או 
 סימןלעושה עמלק ב "בב' איך הגמ. 3 .מקיים מצוות מחיית עמלק

  .שלא להזכיר שם עמלק כלל הרי נצטוינו בגמרא
  ?איך יתכן איש שיהיה חצי כהן: חידה] ד

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 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

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
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
 או במייל 5558617-077קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם ] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. וטלפון על התשובות

להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים  
כתב לא ברור לא יכנס . ח הפקסשיהיה ברור לאחר משלו

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה . להגרלה
  .נ"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"ייכנס בעזה



  
  

ñ áåéç ãåîìì êéøö òåãî úáùî íéøöî úàéöé øåôé  
øôñì êéøöù ÷åñôá àéãäì áåúë éøä 

áîøä áúëù äî ìò íúù÷äù äî" íæ ÷øô äöîå õîç úåëìä ' øôñì äøåú ìù äùò úåöî
 øîàðù ïñéðá øùò äùîç ìéìá íéøöîá åðéúåáàì åùòðù úåàìôðå íéñðáé úåîù" â øåëæ

 øîàðù åîë íéøöîî íúàöé øùà äæä íåéä úàë úåîù 'à øåëæåëå úáùä íåé ú ' ùéã
áîøä úðååë äî úåù÷äì''åùã÷ì úáùä íåé úà øåëæ åîë áúëù äæá í , àîìåà éàî

÷åñô éàäî ÷åñô éàä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

ïôåà ãåòá õøúì äàøð ,á éúéàøãáîøä úðååëã åáúëã íéùøôî'' øåëæù åîëã í
áìä øåäøäá éã àìå íéøáãá åäøëæ åùåøéô úáùä íåé ìöà øîàðä , øáë øåäøäã

åùã÷ì úáùä íåé úà øåîù ÷åñôäî åðãîì ,ä'' íéøöî úàéöé ìöà øàåáîä øåëæ ð
áìä øåäøäá éã àìå íéøáã øôñì åùåøéô.  

  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' à÷éìçî ãåå''íéä úåøöåà ñ  
øâä íùá íéåìä úøéù äãâäá áúëù õåøéú ãåò ïééöì äàøð''æå ç'' ïðéôìéã äàøðå ì

è ìéìá íéøöî úàéöé ìù øåôéñä úà øôñé àåä íàù''åéèøô ìëá å , øéëæé àì ìáà
è ìéìá íåéäù''åúáåç éãé àöé àì íéøöîî ìàøùé ììë åàöé ïñéðá å , áåéç ùéã ïåéëî
íåéäù øéëæäìäàéöéä íåé àåä  , íåé íåéäù øéëæäì êéøöù ùåãé÷ã äøéëæ úåöî åîë

úáù.  
  

èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä''íéìùåøé à  
 íéðîæå íéãòåî øôñá õøéúù äî ïééöì äàøðâ ÷ìç 'îø ïîéñ''èéìù êåáðøèù äùî éáø ïåàâäì â'' à

áàø'' íéìùåøé ãáîøä úðååëã'' øôñì äòîùîë øåôéñ úåöîá ùåøéôä ïéàù ííéøçàì , íàå
øåôéñ úåöî äìèá åìöà íéøçà ïéà ,åîöò ïéáì åðéá éîð éâñã úîàäã , åì ïéà åìéôàù

øôñì éîì ,î''äåöîä ø÷éò àåä øåôéñä íöò î , äåöî äøéëæä íöòã úáùì éîã äæáå
íéøçàì øôñî åðéàù óà ,äñî çéëåî ïëå'' îð÷ äùò'' ææå''ïá åì ùéù ïîæá àìà éì ïéà ì ,

çà ïéáì åðéáú ïéðî íéø''äæä íåéä úà øåëæ íòä ìà äùî øîàéå ì , àåäù øîåì äöåø
úáùä íåé úà øåëæ øîàù åîë åøëæì äåö , ïéáì åðéá éâñã ïðéôìé úáù úøéëæîã éøä

åîöò   .  
  

áìëì åìéëàäì øúåî íàä çñôá õîç àöîù éî  
 õîçî äðäðã íåùî øåñà àîìéã åà çñôá åáìëì õîç úúì øúåî íàä íúðãù äî

åäàðäá øåñà õîç.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî  
ùø áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' éä íéçñô ' çñôá õîç úúì øúåîã

áìëì ,äàðäá øåñà õîç éøä äù÷ã ,íéðôåà äîëá íúöøúå , åðéðù éøäã õøúì äàøð
 íéàìë úëñîáè ÷øô 'ä äðùî 'áìáå íëøãë íéøëåî úåñë éøëåî äîçá ïéåëúé àìù ã

íéîùâä éðôî íéîùâáå äîçä éðôî ,äàðä àø÷ð åðéà äàðäì ïéåëúî åðéàã àëéä éøä ,
àå''÷ñòúî ÷ø àéåäå äàðä àø÷ð àì äæ øåòéá úðååëá áìëì  ìéëàîá ë.  

  

äøä''èéìù èå÷ éëãøî â'' à÷øá éðá  
 íùàä úøåúä éøáãì ïééöì ùéô ììëá''â ïéã ä 'ì ïéàù íéîòèä ãçà áúëù éøåñéà ïúé

 åðåãà åðéàù åìéôà äøæçá äáåè øéëäì åòáè áìëù ïåéë ø÷ôä ìù åìéôà áìëì äàðä
à''äàðä éøåñéà äæá êééù ë ,ùø áúëù äî ìò íúù÷äù äîå'' éä íéçñô 'ò'' á øúåîã

íéðôåà äîëá íúöøúå áìëì õîç úúì ,åùáã ïééöì ùé'' ïåéö ïéðá ú÷ ïîéñ''÷ ïëå à'' â àéáä
á ãåò 'éöåøúåæ àéùå÷ ìò í.  

  
äöî úìéëà ìò åðééçäù ïéëøáî ïéà òåãî  

 äàáä äåöî àéåä äöî úìéëà úåöîã ïåéë íéðåøçàäå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
ïîæì ïîæî ,çñô ìéìá íéìëåàùë åðééçäù úëøá äæ ìò ïéëøáî ïéà òåãî , íúöøúå

íéðôåà äîëá.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî'' íâ ñçñô ìù äãâä ìò óñåé ñãøôå êãåà éðà  
 çñô ìù äãâä ìò óñåé ñãøô ùãçä éøôñáã ïééöì äàøð÷ ïîéñ'' ë éù÷áî øôñî éúàáä

 äøåúá ÷ìç çñô 'ò''î÷ú î'' äùøâäù''öæ æ'' úëøá úòùá åðååëéù ùåãé÷ íãå÷ æéøëî äéä ì
äìéìä úåöî ìë ìò åðééçäù ,ã íäù 'úåñåë ,äöî ,øåøî ,î úàéöé øåôéñíéøö , ìëå

øãñä ìéìá úåâäåðä úååöîä øàù.  
  

 øöçá çñô ïáø÷ ìåëàì øåñéà ùé íàä 
 ïáø÷ ìåëàì øúåîã íù áåúëù àúôñåúä ìò äù÷äù øðì êåøòä íùá íúàáäù äî

øöçá çñô ,çñô ïáø÷ øöçá ìåëàì øúåî òåãî äîúå , äáúë äøåúä éøäé àá úùøôá'' á

î'' åïî úéáä ïî àéöåú àì ìëàé ãçà úéááøùáä  ,à''öá åçéðîå øúåî êéà ë''ò.  
  

èéìù èèùðå÷ ìàéçé øæòéìà éáø ïåàâä'' àäøåú ìå÷ úáéùé éùàøî  
äøåúá úéá áåúë éîð øùòî áåéç éáâìã øéòäì äàøð , øöçã äéì àøéáñã íéðåùàø ùéå

øùòîì úòáå÷ éîð.  
  

èéìù ïòöèàî äùî ìàøùé áøä'' à÷øàô àøàá  
øéòäì äàøð ,ò ñåì÷ðåà íåâøúáãä''æå áúë ìëàé ãçà úéáá ô'' øãç àøåáçá ì

ìéëàúé ,ïúðåäé íåâøúá àåä ïëå ,äøåáç åùåøéô ïàëã àø÷î ìù åèåùôù òîùî , äîå
ùîî úéá ïðéòáã ïðéøîà àì úîàá äîìã øðì êåøòá äù÷äù , àèéùôã õøúì äàøð

çñô úìéëàá áééç úéá åì ïéàù éî íâã ,úéáá äéäú äìéëàä íåé÷ã àìà , äæìå
úñéîùîî úéá àìå íå÷î úòéá÷ ïðéòáã øîåì øá ,â àéåä äøåáçå áééçî úéáä àìã'' ë

íå÷î úåòéá÷.  
  

äáä''éð êééøðà ãâ íçðî ç'' åùîù úéá íçðî éðô úáéùé  
øéòäì äàøð ,îãùø"é ÷åñôä ìò ìëàé ãçà úéáá , øöçá ìåëàì øùôàù òîùî

æå áúëã'' ìúçà äøåáçá , úåøåáç éúù åéìò ïéðîðä åùòé àìùåäå÷ìçéå, øîåà äúà 
úçà äøåáçá ,åòîùîë ãçà úéáá àìà åðéà åà , íéìëåà åéäå åìéçúä íàù ãîììå

úéáì åñðëé àìù íéîùâ åãøéå øöçá , øîåì ãåîìúæ ÷åñô'  åúåà åìëàé øùà íéúáä ìò
íäá ,úåîå÷î éðùá ìëåà ìëåàäù ïàëî         .  

  
 ùåã÷ íãà äéä ãìåðùë ãéî åðéáø äùî íàä  

îìéã åàçà à''åîöò ìò ãáòù ìåãâ íãà äùòð ë  
 àîìéã åà ìåãâå ùåã÷ íãàë ãìåð åðéáø äùî íàä íéùøôîä ú÷åìçî íúàáäù äî

åîöò ìò ãáòå úåòø úåãéîá ãìåðã , øåôéñä úà íúàáäå ïéùåã÷ óåñ ìàøùé úøàôúá àáåîù

 ãçà êìîùúåîåöòúå úåàìôð íéäìàä ùéà äùî äùò øùà ìëî òîù , äæä êìîäå
ëî äéäóåöøôä úøåöá øé,  øééö çìùåìåúéðáú úåîã øééöì äùî ìà øáãî , éäéå

êìîä ìà àá øùàë , äàøåäæä óåöøôä úøåö øàåúäî òø íìåòá ùéà ïéà éë , äéäù
íìåòáù úåòø úåãî ìë éðîéñ äàøî ,äæä øééöä úà âåøäì êìîä åöéå , ìòîù åøîåàá

êìîä úåçéìùá , éðùä øééöä úà êìîä ç÷éååëå 'ìàùå êéðô ìò òåãî äùî úà øééöä 
íìåòáù íéòøä íéøáãä ìë úà íéàåø , éúãáòå úåòø úåãéîá éúãìåð éðà íäì äðòå

éîöò ìò.  
  

èéìù øàåãðìâ éëãøî áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
 äôñà ùøãîá àáåîù äî ïééöì ùéì úåèî''é á'' ãæå'' íëéúåáà úçú íúî÷ äðäå ì÷ã÷ãì ùé 

äðäãò äùî ùéàäå áåúë ãåàî åéð ,àñéâ êãéàîå úåáøú íëéúåáà úçú íúî÷ äðäå áéúë 
 íéàèç íéùðàíãàä ìëî äùî äéä åéðò íàå , íéù÷ íéøáã äçëåúá íäéìà øáéã êéàä äù÷ øîåà àéåä

åòáèî åðéáø äùî äéä , åøöéá èìåù äéäù àìàäîãàä éðô ìò øùà íãàä ìëî åéðò úåéäì.  

  
ïéëøáî åéä çñô ïáø÷ä úà åèçùùë íàäåðééçäù   

 íéëøáî åéä íàä çñô áøòá çñô ïáø÷ä úà åèçùùë íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
íéëøáî åéä àì àîìéã åà åðééçäù ïéëøáîã ïîæì ïîæî àáù äåöî ìë åîë åðééçäù úëøá.  

  

äøä''èéìù øèñøô óñåé íäøáà éáø â'' àùîù úéá àæìòá éãéñçã ïåéò ììåë  
éçäù ïéëøáî ïéà éàãåù øîåì äàøðçñô ïáø÷ä úèéçùá åðé , çéìöé àì àîùã íòèî

 àì àîùã ä÷ãö úåöîá ïéëøáî ïéàù åðéöîù åîë äìèáì äëøáä àöîðå äèéçùä
ä÷ãöä úà éðòä ìá÷é ,àå''à ú'' àîù ïðéùééç àìå äèéçùä ìò íéëøáî ììëá òåãî ë

çéìöé àì ,ä åðååéöù ìò àåä äèéçùá äëøáäã ÷ìçì ùéã äàøð ' øåñàå äèéçùä ìò
ãìåúåà íéé÷î àåä éøäå ñåø ,àùî'' äéäéå èçùéù àåä äåöîä ä÷ãöå çñô ïáø÷ úåöî ë

÷ôñî êøáì ïéà ïëì äùòð àì éøä äæå úåòîäî äðäé éðòäù ïëå çñô ïáø÷  .  
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