
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  איך בירך יתרו על הניסים שהיה במצרים
  ? הרי לא ראה את מקום הניסים

אשר הציל אתכם מיד ' ויאמר יתרו ברוך ה' ח י''יבפרשתן 
  .'מצרים ומיד פרעה וגו

  

הרואה מקום שנעשה בו נסים  'מ א''ד ע''ברכות נ הנה איתא במשנה
  . זהלישראל אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום ה

  

דחזינן שיתרו בירך על הנסים ל ''שם ילפינן מפסוק הנ' בגמו
  .ה לאבותינו''שעשה הקב

  

ד דבעי שם ומלכות בכל "ת למ"ואל '' וז:א שם הקשה''ובמהרש
אין כאן מלכות ' אשר וגו'  הרי כאן שאמר יתרו ברוך ה,הברכות

מתחת יד מצרים הוא במקום מלכות ' ל אשר הציל אתכם וגו"וי
  .שםפני יהושע וכן כתב ה,  בכלשממשלתו

  

 הרי לא מברכינן על נס רק כשרואים את מקום :יש להקשות
שהרי לא באה עליהם רק , יתרו לא ראה מקום הנסוהרי , הנס

ובשיטה מקובצת ', מ א''ד ע''כך מקשה במאירי ברכות נ, כ איך בירך''א, במדבר

  .יון יעקב שםובע, ב''א ע''ס שבת ל''ובגליוני הש, א''וכן המהרש, שם
  

  :איכא כמה תרוצים
 לכן יתרו ,כל שרואה הרבים הניצולים כרואה מקום הנס דמי .א

כשראה את עם ישראל שניצלו היה יכול לברך כמו שראה את 
וכן פסק , מאיריוכן כתב ה, ד''כך תירץ בשיטה מקובצת ברכות נ, המקום ממש

  .ח''ק י''ק עיין שערי ציון שם ס''ח ס''ח סימן רי''א אור''הרמ

והענן הרי היה משוה את , כיון דכתוב שבא אל הר האלוהים. ב
נמצא שמשם היה יכול לראות ארץ מצרים ושפיר , כל ההרים

  .'מ א''ד ע''כך תירץ בעיון יעקב ברכות נ, בירך

לכתם במדבר בכלל נס הצלתם ממצרים הוא וראה שם עמהם  .ג
מצרים לכן דאז הויא גמר ניסי , נסי המן והבאר וענני כבוד

א ''וכן המהרש,  כך תירץ בספר המכתם הלכות ברכות והודאה,היה יכול לברך

  . ד''ברכות נ

', פ ה"וכן מן הים סוף נסעו ע', י ה"כיון דיצאו ממצרים עפ .ד
 כל המקומות כמקום אחד ל כןוע, היו' י ה"וכל מסעיהם עפ

א  מהאי טעמויא ליהדה ב''א ע''שבת ל' בגמוכדאמר , חשבינן להו
אף דהסתירה במקום , כסותר על מנת לבנות באותו מקום

 הל כאילו הי" שפיר הל כןוע,  במקום אחרןאחד והבני
ס שבת ''כך תירץ בגליוני הש ,במצרים ובים סוף מקומות הנס עצמן

  .ב''א ע''ל

 משה רבינו המשיך הנס והראו לעיני יתרו כאילו הוא נעשה .ה
לכן הויא כאילו , עתהרי זה כמו תמונות שעושים כ, עכשיו

כך תירץ האמרי אמת , שראה את הנס לכן היה יכול לברך על זה

  . ח''לקוטים דף ל
  

  איך בירך יתרו ברכת הגומל על יציאת מצרים
  ? הרי הוא לא היה שם

אשר ' שאמר יתרו ברוך הכתב על מה ' ח י"י בפרשתןך "שהנה ב
 ב''ד ע'' נברכות'  בגמבירך ברכת הגומל כמו שאמרוד, הציל אתכם

ברוך אשר גמלך כל טוב ,  חייב לברך ובא אחר ובירךהשאם הי
לזה ישראל היו חייבים לברך ובא יתרו , ח"ואמר אמן יצא יד
  .י חובתםובירך להוציאם יד

  

כל מי שנעשה לו נס צריך  'ד עמוד א''סנהדרין צ תורת חייםוכן כתב ב
עה צריכין ארב ב''ד ע'ברכות נ' גמלהודות ולומר ברוך כדאיתא ב

מאי מברך אמר רב יהודה ברוך הגומל חסדים ' להודות וכו
אשר ' משמע דאם בירך אחר ואמר ברוך השם ' גמ וב,טובים

וענה אמן יצא ואפילו לכתחילה משמע דשפיר ' גמלך טוב וכו
למיעבד הכי דקאמר התם רב יהודה חלש ואיתפח על לגביה רב 

יהבך לן ולא יהבך חנן בגדתאה ורבנן אמרי ליה בריך רחמנא ד
 ואם כן בשעה שאמר יתרו ,לעפרא אמר להו פטרתן תו מלאודויי

מסתמא ' אשר הציל אתכם וגו' לפני משה וכל ישראל ברוך ה
  .ויצאו חובת הגומל, כולם ענו ואמרו אמן

  

 ויחד יתרו על כל הפסוקעל ח ''סימן צ ז"חידושי הגריוכן כתב ב
אשר '  יתרו ברוך דויאמר', לישראל וגו' הטובה אשר עשה ד

ד "ט סק"ח סימן רי"ראוע " דהנה בשו'הציל אתכם מיד מצרים וגו

א "וכתב הרמ, מבואר דאפשר לברך ברכת הגומל על טובת חבירו
ה ברכה לבטלה מן המברך אף על פי שלא זואין , ל"הטעם בזה

הואיל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה על , נתחייב בברכה זו
ז משמע דוקא ששמח בלבו על "וכתב הט, טובת חברו ששבח בה
אלא שאומר , אבל אינו שמח בלבו כל כך, שזה נתרפא או ניצל

, דהויא ברכה לבטלה, אין לברך בשם ומלכות, כן מפני השלום
דהיינו ששמח על , "ויחד יתרו על כל הטובה", וזהו המבואר כאן

רך ידהיינו דב, "אשר הציל' ויאמר יתרו ברוך ה"ולכן , הטובה
היה יכול , כת הגומל משום ששמח על טובת והצלת ישראלבר

  .לברך על כך ברכת הגומל וההודאה
  

  

הנה הא דכתבו דבעת יציאת ממצרים היה חיוב של ברכת 
מסכת פסחים מרדכי  דבר זה קדים בראשונים דכתבו הנה ה:הגומל

ויש אומרים דלכך צריך שלש מצות לזכר  כתבא ''סדר של פסח רמז תרי
צריכין להודות '  ד'מ ב''עד ''ברכות נ' בגמ כדאמרינן לחמי תודה

,  והשתא נמי נגאלו משעבוד מצרים,וחשיב יוצא מבית האסורים
ואף על גב דבלחמי  'ז א''מנחות עמינים מצה ' ובלחמי תודה היו ג

חלות ' מ אם אפאן בדיעבד ד" מ'ז ב''עתודה היו ארבעים חלות 
  .חמץמ'  והשלשה היו ממצה והד'ו א''עיצא 
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  ?האם יש איסור לכהן גדול לאכול בסעודת מצוה

 ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן ב''ח י''יבפרשתן 

  .משה לפני האלוקים
  

 כתב לא יכנס הכהן 'הלכה ד' הלכות כלי המקדש פרק ה ם''הנה הרמב

גדול לא לבית המשתה ולא לסעודה של רבים אפילו הם של 

שאי , שכהן נוטל מנה יפה' על הא דאמרינן בגמ' מ ב''ב ע''הוריות י  שבעבארוכן כתב ב, מצוה

  .בכהן גדול משום דאסור לו לאכול עם אחריםאפשר לפרש 
  

א בביאור הלכה הלכות כלי המקדש ''ח קנייבסקי שליט''להגר ובספר דרך חכמה

 ויום טוב 'מ א'' ע'יומא ע מהא דאיתא במשנה :הקשה 'הלכה ד' פרק ה

חזינן דהיה ,  לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודשהיה עושה

דדוחק לומר שעשה סעודה לאחרים , מיסב בסעודה עם אחרים

  .והוא לא השתתף
  

אבל ,  דאפשר דרק בסעודה של אחרים לא השתתף:ומתרץ

  .בסעודה של עצמו היה משתתף
  

 אתי :ם'' כתב דלפי דברי הרמב'הלכות כלי המקדש פרק האור שמח וב

 בעבור הן גדול אין מושיבין כב"ח ע"סנהדרין י' בגמתניא מה דשפיר 

משום שבעיבור החודש היו עושין ,  ולא תני בעיבור החודש,שנה

ח מהלכות קדוש "פרק ים ''ברמב ויעוין א"ע' עסנהדרין ' בגמכדתנן , סעודה

לכן לא ,  שאף בעיבור חודש לפי חשבון היו עושין סעודהט"החודש ה

רק בעבור שנה שלא היו עושין , ר החודשהיה יכול לכנוס לעבו

  .צינהשאין יכול לשבת משום  אמר משום ,סעודות
  

,  איך היה מותר לאהרן לאכול לחם עם חותן משה:יש להקשות

, ם''כך מקשה האמרי אמת על הרמב, הרי אסור לאכול בסעודה של רבים

  .ם''ובדרך חכמה על הרמב
  

  :איכא כמה תרוצים

אמרי אמת כך תירץ , לכן לא היה איסור, אקודם מתן תורה הוי .א

   'הלכות כלי המקדש פרק ה

ועדיין , מסתמא אהרן נהיה כהן גדול רק בשמיני למילואים .ב

ח קניבסקי בספרו דרך ''כך תירץ הגר, לא היה כהן לכן היה מותר לאכול

  .שיחה בפרשתן

כך תירץ , ובכהאי גוונא מותר,  שאני הכא שזה היה משום כבודו.ג

  .ח קניבסקי בספרו דרך שיחה בפרשתן''הגר

  

  ?האם סעודה שתלמיד חכם משתתף בה נקרא סעודת מצוה

אבין הלוי כל הנהנה מסעודה ' אמר ר א''ד ע''ברכות ס 'איתא בגמ

 מר בפרשתןח שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה שנא"שת

ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חותן משה לפני "

 אלא , אכלו והלא לפני משה אכלום לפני האלהי וכי"האלהים

ח שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו "לומר לך כל הנהנה מסעודה שת

  . שכינה
  

מונה כל הסעודות שהם  ה"ח סק"סימן תקס  המגן אברהםהנה

כל ,  איתא סוף ברכותכ כותב  המגן אברהם''ואח, סעודת מצוה

ה מזיו הנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאלו נהנ

  .השכינה
  

 כותב דמדבריו משמע דסבירא ליה :ובמחצית השקל שם

 כותבו, דסעודה שתלמיד חכם מיסב נקרא סעודת מצוה

 דלא הוי סעודת בירא ליה נראה דס' עמןסימתשובת חות יאיר ד

  .ג''ועיין מחצית השקל סימן של, מצוה

  

ל "ונכתב ח '' חודש אב איסור אכילת בשר אות יבסידור בית יעקבו

ואין לך , יומא טבא, שהמקבל אורח תלמיד חכם בתוך ביתו

שהנהנה מסעודה שתלמיד חכם מיסב , סעודת מצוה גדולה מזו

 וגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני ,הבה כנהנה מזיו השכינ

צריך לאכול בשר משום ,  על כן אם החכם האורח הבא,השכינה

ת מנהג או שהוא בן ספרד שאינו נוהג בחומר, חולשא דאורחא

  .ל להתיר לבעל הבית לאכול עמו בשר ולשתות יין"נ, זה

  איך קיבלו את יתרו כשבא להתגייר

  ?הרי אין מקבלין גרים כשעם ישראל בגדלותן

 חתן משה את כל אשר וישמע יתרו כהן מדין 'ח א''יבפרשתן 

  . 'עשה אלהים למשה ולישראל עמו וגו
  

  . דיתרו נתגיירא''ז ע''זבחים קט' איתא בגמ
  

בפרשתן כשנתגייר יתרו הוסיפו לו אות דקודם י ''וכן איתא ברש

  .וכשנתגייר הוסיפו לו שם יתרו, לכן קראו לו יתר
  

ר אין מקבלין גרים " תא''ו ע''וכן ע 'מ ב''ד ע''יבמות כ 'הנה איתא בגמ

 כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי ,לימות המשיח

  .שלמה
  

ן הגירות שלמה דעושהו או משום פחד או  דחיישינן דאי:והטעם

  .משום הטובות שיש לישראל
  

הרי נמי בא משום , כ איך קיבלו את יתרו''א: יש להקשות

וכן בפנים יפות , כך מקשה בתפארת יהונתן בפרשתן, ששמע גדולתן של ישראל

וכן , וכן בפרדס יוסף, וכן בתקון משה בפרשתן, וכן באגרא דכלה בפרשתן, פרשת בשלח

  .ל דסקין''מהריב
  

  : איכא כמה תרוצים

ל קרא "קמ. 'מידי הוא טעמא אלא משום שלחן מלכים וכו .א

, ה קבלו את יתרו"אפ, דאף שהיו ישראל באותו שעה בגדולתן

כך תירץ בפנים יפות , כיון שהיה שר ולית ביה משום שלחן מלכים

  .וכן בתפארת יהונתן בפרשתן, פרשת בשלח

כך תירץ בתפארת יהונתן , לכן היה מותר כיון שהיה חותן משה .ב

  .בפרשתן

בפרשתן תירץ על פי מה דאיתא במדרש אגרא דכלה וב. ג

 ה'' ל'משלי גבפרשתן על הפסוק וישמע יתרו הדא הוא דכתיב 

שלח לו אגרת ' שלח לו ביד שליח כו', כבוד חכמים ינחלו וכו

דהנה אין מקבלין גרים , בא לדייק כבוד חכמים ינחלו', כו

 וכן המתגייר בעבור איזה סיבה 'ד ב''יבמות כמות המשיח לי

והנה כאן ביתרו בא , טובה גופניות אשה וממון וכיוצא

חתנו נעשה מלך ויצא , להתגייר יש מקום חשש טובה גופניית

אבל חכמתו עמדה , שמעו בכל העולם הנה אין מקום לקבלו

ע ש וישמ"וז,  לא ערב אל לבו לגשת אל הקודש מבלי רשות,לו

י פעל כל זאת "הבין איך הש, יתפרש מלשון הבנה', יתרו כו

על כן שלח מקודם שליח או , ואין מקום להתקרב אל הקודש

, ד כבוד חכמים ינחלו"הה, י אמר למשה צא"והש, אגרת

וכן כתב בתיקון משה ,  כל הכבוד הזהאבשביל שעשה בחכמה ניח

   .להגאון רבי משה פולק תלמיד הכתב סופר בפרשתן

  

  אם יתרו היה במצב של סכנה מרוב שמחה ה

  ?על הצלת כלל ישראל

  . ויחד יתרו'ח ט''יבפרשתן 
  

  .אונקלוס וחדיובתרגום 

  

צריך לדעת למה ידבר הכתוב  :הנה האור החיים הקדוש מקשה

 והגם ,כאן ארמית ולא אמר לשון ברור שהוא לשון הקודש

בר יגיד אף על פי כן ד,  בשבעים לשון'ב א"סוטה ל 'בגמשאמרו 

 כי יודיע הכתוב כי מרוב השמחה :מתרץו. בשנותו את טעמו

כי תמצא כשתהיה לאדם שמחה והוא דבר שלא , נתחדד בשרו

כפי המשוער במושג הרגיל תולד בו הרגשה בהרכבת מזגו 

והנה יתרו הגם שקדם , ולפעמים יתעלף ולפעמים יסתכן ממש

וכן הנס אצלו ידיעה מבשורות הטובות אף על פי כן כששמע ת

 ויספר 'חומה גם ברדיפת המלאך אותם כמו שפירשתי בפסוק 

ודבר זה מורגש הוא אצל כל בעל , נתחדד בשרו' משה והצילם ה

  .חי מרגיש



  ?אבא שמבקש מבנו שיקנה לו סגריות האם צריך לשמוע בקולו

  . כבד את אביך ואת אמךב''י' כבפרשתן 
  

בין , ור על דברי תורה אמר לו אביו לעבמ''יורה דעה סימן ר ל''קימ

ואפילו מצוה של דבריהם לא , מצוה עשה בין מצות לא תעשה

  . ישמע לו
  

 האם אינו צריך ת אבא שמבקש מבנו שיקנה לו סיגריויש לחקור

 הויא סכנה והויא בכלל תלשמוע בקולו כיון דעישון סיגריו

ושמרתם מאוד לנפשותיכם הויא כאומר לו לעבור על איסור 

  .מוע בקולו או דילמא חייב לשמוע בקולושאינו צריך לש
  

 א" שליטמשה פריד לידידי הגאון רבי הנה בספר וישמע משה

ל באב שמבקש ''שיב זצש אלי'' מביא ששאל את הגריז''מ ר''ע' חלק ב

והבן יודע בבירור שמטרת , תמבנו לקנות לו קופסת סיגריו

 האם חייב לקנות את תהקניה היא כדי לעשן את הסיגריו

 לאביו משום כיבוד אב או דילמא אסור להכשיל את תריוהסיג

  . האב בדבר זה
  

מכל מקום במה ,  הוא דבר מסוכןת אף שעישון סיגריו:והשיב

, שהוא קונה את הקופסא לאביו עדיין אין בזה סכנה ודאית

ולא יהיה , שהרי יכול להיות שאביו יעשן רק סגריה אחת ליום

וחייב לציית ,  לפני עיורכ שוב אין בזה משום''וא, בזה סכנה

 בכל תואף כשהבן יודע בבירור שאביו מעשן הרבה סיגריו, לאביו

מכל מקום במה שהבן קונה את , יום שהוא מסוכן מאוד

כיון שיש אפשרות ,  עדיין אין בזה משום לפני עיוורתהסיגריו

  .להשתמש בהם באופן שלא יהיה בהם משום סכנה
  

 נמי נשאל במי שאביו ג''מן כב סי''חלק י ת משנה הלכות''ובשו

ש מה ''עי,  האם צריך לשמוע בקולותציווהו שיקנה לו סיגריו

  .שכתב בזה
  

האם משום מצות כיבוד אב ואם צריך הבן להרשות לאמא 

  ?לעבור על איסור בל תשקצו

' פאה פרק אמביא בשם הירושלמי  'מ ב''א ע''קידושין ל תוספותהנה ה

ישמעאל כל שעתא ' דאמיה דר 'לכה זה' וכן קדושין פרק א', הלכה א

ושעתא דהוה אתי רבי ישמעאל מבי מדרשא היתה רוחצת את 

ישמעאל שהיתה  רגליו והיתה שותה את המים כששמע רבי

 עד שבאת לפני חכמים והיתה קובלת ,עושה כך היה מסרב בדבר

 ונבהלו חכמים ,ישמעאל בנה שלא היה מקיים מצות כיבוד' על ר

בדבר ושאלו לרבי ישמעאל וספר להם המעשה וצוו לו שיניחנה 

  .ובענין זה הוא כיבודלעשות רצונה 
  

הרי האמא עוברת על , מדוע היה כאן מצות כיבוד: יש להקשות

ובמקום איסור אין מצוה של , איסור דאורייתא של לא תשקצו

  .ב''עא ''כך מקשה בהגהות פורת יוסף קדושין ל, כיבוד אב

  

  :איכא כמה תרוצים

וכל שלעצמו אינו בל תשקצו ,  איסור בל תשקצו תלוי בדידה.א

וכיון שלאמא של רבי ישמעאל זה לא היה משוקץ , אינו עובר

כך תירץ , לכן לא היתה עוברת איסור, דזה היה זכות בשבילה

  .ב''א ע''בהגהות פורת יוסף קדושין ל

ושלמי  דאימיה דרבי  בספר עלי תמר על הירפ מה שכתב'' ע.ב

 ל אתי שפיר''הנלפי , ישמעאל עשתה כן לסגולה ולרפואה

 שעושה לצורך רפואה ליכא ביה משום בל אי גוונאשהרי בכה

ה ''כ ה''א 'א אות ז'' פמןד סי"יותשקצו וכמו שכתב  בכף החיים 

  .' כך תירץ בספר זרע חיים סימן ז,הכא

לאחר שרגליו היו  יתכן שהיא שטפה את רגלי בנה ביסודיות ו.ג

היא שבה ושטפה אותם ושתתה את מי הרחיצה , נקיות

  .ל''ש אלישיב זצ''כך תירץ הגרי, השניה

  

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

ולכאורה גוי ,  ויחד יתרו שמל עצמו ונתגייר.כן האם מותרלהתגייר ולהסת] א
והנה יתרו בא , ע האם מותר לו להתגייר"שזה סכנה בשבילו להתגייר צ

ונתגייר והוצרך למול את עצמו והרי במדבר היה סכנה למול כי לא היה 
ולמשל גוי שיודע שלאחר שיתגייר {. כ האיך נתגייר"להם רוח צפונית וא

  .}ל שהוא יהודי האם מותר לו להתגייריהרגו אותו בגל
ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני . ?משה היה מלך] ב

איך ע"משה היה עומד ומשמש לפניהם בסעודה וצשמבואר ו. האלוקים
ב מלך שמחל על כבודו אין כבודו "ל בקידושין ל" והא קיהיה מותר לו

) שמות ו יג(בואר דבשעה שנאמר ז מ" בכתבים בשם מרן הגריוהנה, מחול
ה היה "דמשרעב "זבחים ק' בגמויצום אל בני ישראל נתמנה למלך כמו שמבואר 

 .כ איך מותר לו לשמש אותם"וא, מלך
כתב .  ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך.להרהר על עבודה בשבת] ג

י ועשית כל מלאכתך כשתבא שבת יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך "רש
דרשו מהפסוק קנ דף בשבת ' והנה בגמ, א תהרהר אחר מלאכהעשויה של

 דהיינו שמותר לאדם ,ממצוא חפצך ודבר דבר דיבור אסור הרהור מותר
' הגמ'  ולכאו,להרהר בלבו מענין מלאכתו בשבת ובלבד שלא יוציא בפיו

 י שאסור להרהר אחר מלאכה בשבת"בשבת סותרת את המבואר ברש
  .ע"וצ

, רא כתב להקשות איך ייתכן לחייב על חמדת הלבבאבן עז. לא תחמוד] ד
ע קושייתו דבמכילתא כאן מפורש שגם בלא תחמוד אינו עובר עד "וצ

ושאלתי למרן . כ אינו מובן קושייתו"ם וא"שעושה מעשה וכן פסק הרמב
ח קניבסקי והשיב לי שהאבן עזרא חולק וסובר שאף על חמדת הלב "הגר

האבן עזרא מה ההבדל בין הלאו של ז בשיטת "כ לפי"ע א"וצ, לבד עובר
ומדוע יש חילוק , לא תחמוד ללאו דלא תתאוה הנאמר בדברות השניות

  .בלשון
מעשה באדם שעצר מונית בכדי ליסוע  :השבת אבידה או פרנסת עצמו] ה

, ששמע מהנוסע את היעד אליו הוא מבקש להגיע, הנהג. לחנות פלונית
וא מחוייב לגלות לנוסע שהחנות האם ה. יודע שהחנות הזו נסגרה זה מכבר
מדין השבת , ודאי שהוא חייב, תאמרו? נסגרה ואין טעם בנסיעה אליה

היינו שאדם , "שלך קודם לשלו: "אבל הרי יש דין בהשבת אבידה! אבידה
ד "ובנד, לא מחוייב להפסיד מפרנסתו בשביל להשיב אבידה ליהודי אחר

 הרי שהוא מפסיד כאן את ,אם הנהג יגלה את אוזני הנוסע שהחנות סגורה
  ? להאי דינא האיך נדון!הנסיעה שהיא פרנסתו

  . איך יתכן איש שיהיה רבע לוי:חידה ]ו
--------------------------------------------------------------------------------  

 כללי השתתפות
  . 1000₪ה על סך  תזכה את השולח להיכנס להגרלאפילו 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,  הגרלה בין כל השולחיםךתיערבראש חודש , כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש,  כל שבוע את התשובות של אותו שבועניתן לשלוח. 4
 או במייל 5558617-077קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5
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  ע''ומסודר על פי סימני הש
  מאת אחי הגדול 

  א'' שליטישעיה שוורץהגאון רבי 
  ית כנסת המרכזי שכונת אתרוג ביתררב ב

  ץ לממונות ''וחבר בד

  ים מס ספרים המפורס''ומח
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  שהתקבל בכל תפוצות ישראל



  
  

 äú åà äô÷ äééúù éðôì úáùá ñåëä úà áâðì àìù íìåòä åëîñ äî ìò  
ñåëá åøàùðù íéîä úà ìùáîù ìåùéá øåñéà ìò øáåò éøä 

åù íùá íúàáäù äî'' áéöé éøáã úøåà''ô÷ ïîéñ ç'' å úáùá íìåòä åëîñ äî ìò øéòäù
ïåùàø éìë àåäã ãåãäî íéëôåùå äô÷ åà äú íéúåùùë , êåúáù íéîä úà ìùáîå

ñåëä ,òàå''øåòéù êéøö ìåùáã â ,î''øåñà øåòéù éöç î , áùééì íéôåøéö äîë áúëå
íìåòä âäðî.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ò äàøð''åùá àúéàã äî ô''òàã íéøôà úéá ú''ïðáøãá øåñà àùéø ÷éñôã â ,î'' íà î

ò äöåø åðéàù ùåøéôá åúòã äìâî''äùòî äùåòù é ,øúåî àðååâ éàäë äöåø åðéàù ,
àå''åøàùðù íéîî ñåëä øòðì íìåòä åâäð ïàë ë ,à'' êéøö åðéàù äùòî äùåò ë

ùùç àëéì ïë ìò åøàùðù íéîä åìùáúéù.  
  

äøä''èéìù ùøéä ãåã â'' àãåãùà  
 ãåã çøåà øôñáã øéòäì äàøðò''ô î'' åâä úòã úàáåî''øäá ãåã ø''öæ ï'' øäæéì ùéã ì

äúä úà ïéâæåî øùàë ñåëá íéî úôéè àäú àìù , íò äæá ÷ìçðù åðòîù íù äøòäáå
öæ øåçù áééì äùî éáø''äôéèä úà êéøö ïéàù ïåéëù øáñù ì , àëéìå åðéàù éîë àéåä

ìåùéá øåñéà äæá ,äæá àøáñ ãåò øîåì ùé äøåàëì , ùéùë àìà ìåùéá øåñéà ïéàã
ìùáúîä øáã ,ò øáãä ïå÷éú àåä äëàìîä úøãâäã''ùàä é , øáã øùàë ìáà

íãàä úàðäì øùëåîä ,åðîî úåðäì úåøùôà íåù ïéàå åèåòéîá ìèáã , éöçë åðéã åðéà
ììë ìåùéá ììëá äæ ïéà àìà øåòéù ,éçåìçìá ïëìåñåëä úåðôãáù ú , øùôà éàù

ìåùéá ïàë ïéà úåùîî åá ïéàå åðîî úåðäì ììëá .  
  

äøä''èéìù ñéåå ãåã â'' àíéìùåøé  
î÷ óã úáùä øåàî øôñá áúëù äî ïééöì äàøð''çî ìòáî äöò â'' ìàøùé ïáà ñ

çàå ïéîçá ñåëä óåèùé íãå÷îù'' àðååâ éàäëáù ïéîç íéî åðàìîé áåùå õåçì åðëôùé ë
 éàãååáåìùáúðù  ïéôéèá äéì àçéð àìã àùéø ÷éñô àéåä ,ìåùéá êøã åðéà íâå.  

  
 íéáøä úåùøì àöåéù éðôì úáùá íéðéùä úà úå÷ðì áåéç ùé íàä  

äàöåä ìò øåáòé àìù 
 úéáäî àöåéù éðôì íéðéùä úà úå÷ðì áåéç ùé íàä íé÷ñåôä íùá íúø÷çù äî

åðéà àîìéã åà äàöåä øåñéà ìò øåáòé àìù éãë úáùáúå÷ðì êéøö  .  
  

èéìù ïééèùøåîøî éáö éìúôð éáø ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''äéáá ö''íéìùåøé úåðåîî éðéðòì ã  
ëã äéîåôá àìâøî äðäã óéñåäì ùé'' íééç òôùä ìòá ïøî ÷ë ùåøã úåçéìñ íééç òôù äàø'' ç

æéøàäî øéëæäì'' ìò óã úåðååëä øòù"ã ù ãçà íëç õé÷äá åì åàøä úçà íòôåøåãá ìåãâ ,
 íéîãå÷ä úåøåãä ïîåã÷ã ìò íâ åúåà åðãå äðåéìò äâøãì åúåìòäì åðîæ òéâäù úåöî é÷

úåì÷ , íéøáãäî ãçàåúáù íåéá êøãá êìåä äéä úçà íòôù , øôò èòî åéìàî ñðëðå
äðååë éúìá åìòðî êåúá ,åøéñäì øäæð àìå ,ã åá êìäå 'äøá úåîà"ø , äéä äæ øáã ìòå

äúò åúåà íéùðòî , ïëåàúéà äåöîå ãéâðá ò âë óã" à íéìåâìâä øòùáåã óë"ò á" àò"ù ,
äøòùä èåçë åá åã÷ãù ìåãâ ãéñçá ÷ø äæ äøåàëìå , íéôìàì ãñç øôñá íìåàù ïîéñ'' à

ë úåà 'òã áúë''ðä àãáåòä ô''äæá øäæäì ïìò éîø àáåéç ì , áìì äôéá àáåä ïëåà ÷ìç '

é óã'' èåùá äàø íìåà'' éáö õøà úîéñò ï'' åøåñéà íåù äæá ïéàù äøòäá ,åùá áúë ïëå'' ú
 øîåà òéáéä ÷ìç 'ë ïîéñ''â úåà ç'.  

  
  

êéìò åéúðåæî ïéà éøä íéøåôöì úåðåæî äøéù úáùá úúì ùé øúéä äæéà 
 íäøáà ïâîäã íúàáäù äîøåà''ëù ïîéñ ç''ñ ã''æ ÷ ' ïéèç úúì ìàøùé âäðî ìò äîú

úåôåòä éðôì äøéù úáùá ,åðéà äæãêéìò ïúðåæî ïéà éøäù ïåëð  , íéöåøú äîë íúàáäå
íéðåøçà íùá.  

  

äøä''èéìù õéáåãéåã ìáééì â'' àíéìùåøé  
 ìàøùé çîùé øôñá áúëù òåãéä õåøéúä úà ïééöì äàøð çìùá úùøôòù'' íéðúåð åðàù é

êéìò íúðåæî ïéàù íééç éìòáì úåðåæî , åðéúåðåæî úà ìá÷ðù íéîçø åðéìò øøåòúî
òà''àù ôêëì íééåàø åðà ïé ,úáùá åúåùòì øúåîå åðëøåöì øáë àåäù àöîðå.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

åùáã ïééöì ùé''ù úîùð ú úáø ïîéñ'' ðáúë  áøòá øöçá äèçä éøâøâ úà çéðéù äöò
úáù ,úáù éðôì åìëàéé àìù éãë úçìöá íúåà äñëéå ,ò úçìöä úà ìåèé úáùáå'' î

íéìåâî íéèéçä àöîðå äá ùîúùäì ,úáùá íìëàì íéøåôéöä åìëéå .  
  

ãìåð àì ïééãòù íãà òéáùäì ìåëé íãà íàä  
 áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîçìùá úùøôé ''é â'' è óñåé úåîöò úà äùî ç÷éå

åâå ìàøùé éðá úà òéáùä òáùä éë åîò 'îâáå' é äèåñ''ò â''à î'  úôù ìò ãîòå äùî êìä
ñåìéð ,óñåé åì øîà ,óñåé ,á÷ä òáùðù úòä òéâä"íëúà ìàåâ éðàù ä , äòéâäå

ìàøùé úà úòáùäù äòåáùä ,áèåî êîöò äàøî äúà íà ,î åðà éøä åàì íà ïé÷åð
êúòåáùî ,óñåé úòåáù ìò òáùåî äéä éîð åðéáø äùîù äæî ïðéæç , àäî äù÷å

îé÷ã''ì ëø ïîéñ äòã äøåé''ñ ç''÷ì '' äïîæ øçà íéãìåðä òéáùäì øùôà éà ,à'' äéä òåãî ë
íúöøúå äòåáùä úòùá äéä àì éøä óñåé úåîöò úà àéöåäì áåéçî äùî.  

  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,úîéé÷ äúéä øùà úá çøñ éøäù ,íéøöîî äàöé àéä íâå , äúéä àéä íâå

óñåé ìù äòåáùä ììëá ,äãòìá úàöì íéìåëé åéä àìå , úàöì øùôà éà éøäù
ìàøùé éðáî ãçà íù øéàùäìå íéøöîî , úà àéöåäìå êìéì äùî çøëåî äéä àìéîîå

åâå òéáùä òáùä éë óñåé úåîöò'úàöì íéìåëé åéä àì äæ éãòìáî éøäù  , åøîà ïëìå
îâá 'é äèåñ'' â ø÷éòá éåìú äéä äæ ìëù óñåé øá÷ úà äùîì äúàøä øùà úá çøñù

øùà úá çøñá .  
  

íéá åòáè íéñåñäù äæ ìò ÷ø äøéù åøîà íéùðä òåãî  
çìùá úùøôá áåúëã àä ìò íúù÷äù äî è'' åë'' àäì åøéù íéøî íäì ïòúå ' äàâ éë

äàâ éñåñù äæ ìò äøéù à÷ååã åøîà íéùðä òåãî úåù÷äì ùéã íéá äîø äáëøå ñåñ 
íéá åòáè äòøô ,ïîöò úìéàâ ìò äøéù åøîà àìå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ïîæééø òùåäé â'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
èéìù ïééèù÷ò éìúôð áøä'' àíéìùåøé  

ò õøúì äàøð'''ìùä áúëù äî ô''çìùá úùøôá äã íéøîåà äöéìîäå úåçöä éùðà ,
úåøåèô íéùðä éë äøéù åøîà àì íéùðä íò íéøîù , úåìåçîáå íéôåúá åàöé ÷ø

çåîùì ,íúçîùá úåàøì ìàøùé éøåçá äîë åàáå , íéøî ä÷òö æàå"íäì ïòúå" åëì 
äøéù íéùðàä íéøîåàù íå÷îá íëéìäàì , íúà íâå'äì åøéù 'äàâ éë' ,ðä éôì'' éúà ì

 øéôùùä ìáàì''íäéøáã úà äçåã ä:ùøãîá àúéàã àäî  àúëñî çìùá àúìéëî 
é äøéùã ;ç éðåòîù èå÷ìé"ðø æîø à"ò åðéáø äùî øîàù åîë åøîàù â" äøéù ä

åéøçà åðò ìàøùéå ,äéøçà íéùðäå íéøî äøîà ïë.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
îð éðå÷æçäã ïééöì ùééøéùä ìë úà åøîà íéùðäù áúë íéùðä åîë ä , áåúëã àäå

ãçà ÷åñô äøéù ÷ø åøîàù ÷åñôá ,äå ãçà è÷ð''ìëä åøîàù ä .  
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