
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם ילדים קטנים מותר להם לקרוא לאור הנר בשבת  
  ?כיון שאוהבים שנכבה הנר באמצע הלימוד

 ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את ז''א ט''לבפרשתן 
  .השבת

  

שישתדל ,  דלכן כתב לשון שמירה:כתב  בפרשתןאור החייםוב
 אומרם לשמור לבל יבא לידו דבר שוגג שיתחלל בו שבת על דרך

 לא יקרא לאור הנר וכל הסייגים והשמירות לבל 'מ א''עא "שבת י
  .יתחלל שבת אפילו במציאות שהוא פטור עליהם

  

  .אין קורין לאור הנר בשבת שמא יטה' מ א''א ע''שבת י איתא במשנה
  

 רבן שמעון בן  מקשה מהא דאיתא בבריתא 'מ א''ג ע''שבת י 'ובגמ
רבן היו מסדרין פרשיות וקורין גמליאל אומר התינוקות של בית 

אי בעית אימא ראשי תרוצים ' ב' ומתרץ הגמ ,לאור הנר
הואיל ואימת רבן , ואי בעית אימא שאני תינוקות, פרשיותיו

  .עליהן לא אתי לאצלויי
  

 ואילין לא בעיי , אילין בעיי דיטפי בוצינא:ובירושלמי תירץ
  .דיטפי בוצינא

  

ובתלמוד ל ''כתב וז' מ א''ג ע''שבת יבצד ' מודפס בתוך הגמ רב ניסים גאוןוב
ארץ ישראל פירקו פרוק אחר חביב רציתי לכתבו בכאן וכך 

 ,ואילין לא בעי דיטפי בוצינא אמרו אילין בעו דיטפי בוצינא
כי התינוקות יתרחקו מן הקריאה ויאהבו  דבריהם רושופי

 ולפיכך שיכבה הנר ואנו בטוחים בהן כי הם לא יטו את הנר
 אבל החזן ,להם לקרות לאור הנר דליכא למיחש שמא יטוהותר 

לא יקרא דחיישינן שמא יטה לפי שלא ירצה שיכבה הנר לפיכך 
  .מבטלין התינוקות מן הקריאהאין 

  

לשיטת , נתקשיתי טובא'  בגוף קושיית הגמ:מעדני אשר
,  דאיסור דרבנן מותר לספות בידים לקטןד''יבמות קיא ''הרשב

הרי , וע לתינוקות מותר לקרוא לאור הנרכ מה הקושיא מד''א
ושמחתי כמוצא , ולקטן מותר לכתחילה, זה רק איסור דרבנן

 מקשה קושיא 'מ א''ג ע''שבת ישלל רב דשוב מצאתי במלא הרועים 
  .ע''ומניחו בצ, ל''הנ

  

  ?האם בשבת יותר קל לחדש חדושי תורה ויש יותר חיוב על זה
  .שבת וינפשוביום השביעי  ז'' יא''ל בפרשתן

  

אמר רבי שמעון בן לקיש נשמה  'מ א''ז ע''ביצה ט 'א בגמתהנה אי
ולמוצאי שבת , יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת

  ".וי אבדה נפש" שבת וינפש שנאמר, נוטלין אותה הימנו
  

 ,למה אנו אומרים זה בתחילת השבת שבת וינפש: יש להקשות
וכן בשפת אמת , ט בפרשתן''שה הבעשכך מק, די לזה בשעתה במוצאי שבת

  .בפרשתן
  

בזכרנו , להוסיף לנו אהבה ושמחה משבת קודשכדי  :מתרציםו
שעל וכן  ,כי אחרי כן תפסוק הנשמה היתירה הגדולה של שבת

, משמרין יותר יום שבת, ידי שיודעין זה בשבת כי בחול ניטל זה
שלא לילך בטל בעת מצוא הנשמה יתירה המסייעת לעבודתו 

דברי אמת פרשת וב, זכרון זאת בהשמטות לפרשת תשאכך מביא בספר , תברך שמוי

  .וכן בשפת אמת בפרשתן, ט פרשת כי תשא''ובבעש, מטות
  

  :ובענין נשמה יתירה נחלקו בזה הראשונים מהו מהותה
 רוחב לב למנוחה ,נשמה יתירהל ''וז: כתב 'ז עמוד א''ביצה ט י"רש

אכל וישתה ואין נפשו קצה וי, ולהיות פתוח לרוחה, ולשמחה
  .עליו

  

חל עליו שפע אלהי ל '' וז:כתב 'ז עמוד א''ביצה ט שיטה מקובצתוב
  .'ושכל יותר לעסוק בתורה ולעיין במעשה ה

  

בשם כתב  וכן במשנה ברורה שם, א"צ סק''סימן ר בשערי תשובההנה 
ש בזוהר "כמ, ה שחייב אדם לחדש חידושי תורה בשבת"השל

שואל אותה , ת נשמה יתירה למקומהדבמוצאי שבת בחזר
  .הקדוש ברוך הוא מה חידוש אמרת בתורה

  

י כתב שאם מחדש " בשם הארובמחזיק ברכה בשם דעת חכמה
מעטרין לאביו באותו עולם לכן נסמך כיבוד למצות , בתורה
  .ומי שאינו בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה, שבת
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   יותר מימות החול האם בשבת יש ענין לישון

  ?כדי לקיים מצות עונג שבת

במה מענגו מר  "וקראת לשבת עונג"על הפסוק  בירושלמיאיתא 

 ,אמר בשינה ומר אמר בתלמוד תורה ולא פליגי כאן בתלמיד

   .כאן בבעל הבית
  

  :נחלקו הראשונים למי השינה תענוג בשבת

  לו השינה עונג,ימי השבועכל השונה  תלמיד :שיטה הראשונה

 ובשבת הוא , בעל הבית שאינו פנוי כל ימי השבוע ללמוד,בשבת

ם " הראכך תירץ, לו הלימוד תענוג בשבת, פנוי ותאב ללמוד ומתענג

  .ב"ז ע''שיטה מקובצת  נדרים ל מובא בל"ז
  

 שהתלמיד ששונה כל ימי השבוע 'מ ב''ח ע''שבת קיכן כתב המאירי ו

 אבל ,יותר מדאימקיים בשבת עונג שינה שלא יהא שכלו לואה 

בעל הבית שמתעסק כל ימות החול בעסקיו ראוי לו להתעסק 

  והוא שראיתי שם,מעט בשבת בתלמוד תורה דרך עונג

 לא ניתנו ימים טובים ושבתות אלא לעסוק בהם בירושלמי

 ניתנו לו ,בדברי תורה על ידי שהוא טריח בחול ואין לו פנאי

  .ימים טובים ושבתות לעסוק בהם בדברי תורה
  

שיש לה תענוג מלימוד שהתלמיד  ב''ח ע''שבת קי :שיטה השנייה

  . ובעל הבית בשינה,מענגו בתלמוד תורה
  

 נדר שלא לישן בשבת כתב דאם 'ק ב'' סא''סימן שמ משנה ברורהוב

  .כ מתענוגי שבת הוא אם רגיל בכך"דזהו ג, את הנדרמתירין לו 
  

כתב טעם נפלא   שבת כבוד ועונג'מאמרי השבתות מאמר י בני יששכרובב

שבת ' ה מס"שלאמרו חכמי הקבלה ל '' וז:מדוע שינה בשבת תענוג

ת וכתבו לישן " שבראשי תיבותענוג תשבת בינה שג "נר מצוה נ

ל לבאר איזה טעם הנראה " ונא"ח שער השבת פכ"פעבשבת גם ביום 

פ מקאריץ בשם "דהנה כתבו תלמידי הרב הקדוש מהר, ד"לענ

ל שבכל הנבראים יש שינה ואפילו " זצוקל"רבם הרב הקדוש הנ

מים ישינים ואם לא יישנו יתקלקלו רק שהמים יש להם חיות 

, הכל היינו כל הנבראים כפי חיותו שינתו, מעט וישינים מעט

והאדם שיש לו חיות מרובה על כל הנבראים הוא ישן ביותר כדי 

ל כל "פ יצא לך מכלל דברי הרב הקדוש הנ"ועכ, שיתחדש יותר

, ז תבין"ולפי,  שיש בהנברא יותר חיות יצטרך יותר לשינהמה

בימי החול אין לאדם חיות רק מנשמה אחת על כן די לו בשינת 

כ בשבת יש לו חיות מן שתי נשמות על כן צריך "משא, הלילה

  .לישן בלילה וביום
  

  מדוע הדליק רב הונא נרות שבת

  ? הרי המצוה על האשה להדליק נרות שבת

  .רב הונא מדליק שרגא' מ א''ט ע''שבת קי' הנה איתא בגמ
  

  מדוע הדליק רב הונא נרות שבת הרי המצוה על :יש להקשות

וכן בהגהות , א שם''וכן במהרש, ל שם בהגהות חכמת שלמה''כך הקשה המהרש, האשה

  .ץ שם''יעב
  

  : איכא כמה תרוצים

'  בתוסכך תירץ, היו שם הרבה נרות והיתה אשתו מדלקת אחרת .א

   מובא בהגהות חכמת שלמה שםכיםארו

יכול להיות שהוא הדליק תחלה כדי שאשתו תהיה מדלקת נר  .ב

  ל''כך תירץ המהרש, של מצוה

 דאמר הרגיל בנר 'מ ב''ג ע''שבת כ דהוא מרא דשמעתין רב הונא .ג

דהוו רגילי ' ש התוס"דמשמע דהאיש נמי חייב בנר וכמ' כוו

  .םא ש''כך תירץ המהרש, בנר הבעל והאשה

או בשעה שיולדת וחולה או , בימים שהיה שרוי בלא אשה. ד

כך  ,שאר מקרים שהיה מעכבים את אשתו מלקיים ההדלקה

  .ט''ץ שבת קי''תירץ בהגהות יעב

  

  ריבוא גוים ' רשות הרבים שעוברים שם ס

  ?האם מקרי רשות הרבים

לחד ,  לשבתאיזהו רשות הרבים  'ה סעיף ז''אורח חיים סימן שמל ''קימ

כל שאין ששים רבוא עוברים בו בכל יום אינו רשות שיטה 

  .הרבים
  

אבל אינם יהודים , ריבוא שבוקעין'  מקום שיש שם סיש לחקור

רק גוים האם נקרא רשות הרבים או דילמא כיון דילפינן 

ריבוא יהודים ' מהמשכן בעינן שיהא ממש דומיא דהתם היינו ס

  . בוקעים שם
  

 כתב ה בסוף הסימן"שמ' ח סי"ראו, מבוטשאטש' להגאון הק באשל אברהםהנה 

 בני , יום להסוברים דבעינן ששים רבוא בוקעים בכלש לומרי

, ולא ראיתי רמז לזה, ישראל דוקא ששים רבוא בוקעים בכל יום

ס דרכים "כמשמעות לשון הש, אך ברור בזה דליתא, ע"וצ

גם דאומות העולם , המפולשים וששים רבוא בוקעים בכל יום

  .ע הוי רשות הרבים"ה דלכנרא
  

 הות מרדכי העיר עליו מהגל'' אריק זצמ"הגרלה ''שמסימן  ובמנחת פתים

י " שהקשה על שיטת רשבינו תם שהביא דברי רא דשבת"פ י"סו

כ כהנים לויים וישראלים "דא, ר בוקעין כמו במדבר"דבעינן ס

  .י מודה דלא בעינן"ומוכח דזה גם רש, נמי ליבעי
  

, כ ראיה מזה"אין ככתב ד ב''אורח חיים סימן קע ציבת דברי י"שווב

אבל דלא ליבעי כלל ישראל , ת תמה רק דליבעי שלשתן"דר

  .ק"י באמת דלא מהני ודו"ל לרש"אולי ס, ם גרידא"ולסגי בעכו
  

י בהדיא "ואני מצאתי ברשכתב  ז"ע' ח סי"ראו ת משנה שכיר"ובשו

ולא , ללם בכ"ל דבכלל ששים רבוא בוקעים הוי גם עכו"דס

 ב"ע' עירובין דף ו' גמדאמרינן ב, מכללא איתמר ורק בפירוש איתמר

ואמר עולא הני אבולי דמחוזא אלמלא דלתותיהן ננעלות חייבין 

שערי העיר , י אבולי דמחוזא"ופרש, עליהם משום רשות הרבים

הרי וקשה , ל"עכ, מכוונים זה כנגד זה והיו בה ששים רבוא

' ואין אוכלסא פחות מס, אוכלסא בבבלאין ח "ברכות נ' גמאמרו ב

אבל , ר בבבל" ואיך משכחת רה,א שם"ח ע"כמבואר בברכות נרבוא 

באמת המעיין בברכות שם יראה דשם באוכלסא ישראל 

ר הרואה אוכלסי "ת, כמבואר בתחלת השמעתא, קמשתעי

עד זה ישי שיצא באוכלסא ונכנס באוכלוסא ' ישראל אומר כו

תנא אין , לא נקטינן אין אוכלסא בבבלאמר עו, ודרש באוכלוסא

הרי בביאור דמאוכלסא , ש"יעיי, אוכלסא פחותה מששים רבוא

דמדסמך עולא דבריו להא דישי , ישראל קמיירי הגמרא שם

וכן , כ בודאי דלאוכלסא ישראל דרש"דנכנס ודרש באוכלסא א

ועל זה אמר , אמרו בפירוש בתחלת ההלכה אוכלסא ישראל

היינו אוכלסא ישראל שיהיה , ן אוכלסא בבלעולא דנקטינן דאי

אבל באמת ששים רבוא מעורב , ששים רבוא במקום אחד

מ על "וזה אמת וברור ולק, ם שפיר יש שם בבבל"מישראל ועכו

, כ שפיר כתב דהאי דמחוזא מיירי בששים רבוא"א, ל"י ז"רש

י דהוא אבי כל "כ בפירוש ברש" וא,ם בכלל"והכונה עכו

וכאן כתב בפירוש , א הוי בלי ששים רבואר ל"הפוסקים דרה

  .ם בכלל"דמיירי בששים רבוא ועל כרחך מיירי דגם עכו



  איך היה מותר למשה רבינו לשבור את הלוחות 
  ?אלהיכם' הרי עובר על איסור של של לא תעשון כן לה

  . אשר שברתד ''לבפרשתן 
  

 מדעת שבר את הלוחותמשה רבינו ' מ א''ז ע''שבת פ' איתא בגמ
 מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחד ,ה עמו''עצמו והסכים הקב

, וכל בן נכר לא יאכל בוב ''שמות יאמרה תורה , ג מצות"מתרי
ומנלן , התורה כולה וישראל משומדים על אחת כמה וכמה

 ,אשר שברתבפרשתן שנאמר  ,דהסכים הקדוש ברוך הוא על ידו
לשון אשר ד י''ופירש רש, ואמר ריש לקיש יישר כחך ששיברת

  .שברת דריש
  

ה אמר לו ''ל שהקב'' מהיכן רואים מהפסוק הנ:יש להקשות
הא איכא , וכי בכל מקום שכתוב אשר הכוונה ישר כח, ישר כח

ו כגון את העגל אשר "אשר באורייתא דליכא למדרשא הכי ח
  .'מ ב''ד ע''ב י''ן ב''וכן הרמב, ז''א שבת פ'' כך מקשה הריטב,עשו וכיוצא בו

   

  : כמה תרוציםאיכא
סמוכין קא דריש משום דכתיב שברת ושמתם אלמא שברי  .א

ואילו היתה שבירתן קשה לפניו , לוחות חביבין לפני המקום
, לא היה אומר לשומם בארון שאין קטיגור נעשה סניגור

חידושי כך תירץ ב, ומשום סמוכין דריש האי אשר לשון אשרי

   .'מ ב''ד ע''ן מסכת בבא בתרא י"הרמב
י "ש ברש"ד עי"נפקא לן מדכתיב ולכל היד החזקה דברים ל .ב

וכיון דנפקא לן דרשא מהתם אסמכוה הכא על אשר שברת 
   .'מ א''ז ע'' פתא שב"חידושי הריטבכך תירץ ב ,יישר כחך ששברת

  

אין זה ו של משה רבינו ''כתבו דק'  אמ''ז ע''שבת פתוספות והנה ה
מ לא היה לו " מ,רבן דאם מומר אסור בפסח שהוא ק,ו גמור"ק

  .למנוע מליתן להם התורה ולהחזירם בתשובה
  

מאי  :פענח רזי הקשההביא שבספר ' יבמות סב עמוד א א"מהרשוב
 אימא דיו לבא מן הדין להיות כנדון דאמרינן ,ו הוא זה"ק
נ הרי היו שבט "שחט למולין ולערלים כשר ה א''פסחים סמשנה ב

עובד כוכבים ועוסק ' אפילוי שלא טעו בעגל ועוד הא אמרינן 
ל דשחטו למולים ולערלים דבלב "ג וי"בתורה הרי הוא ככ

  .עיין כתב סופר בפרשתן מה שתירץ, הכאכ "ערלים נמי לשמים משא
  

איך יתכן למשה לשבר את הקשה  ח''סימן קל ספר חסידיםוב
 אלא לתקנת ישראל עשה ,הלוחות הכתובים באצבע אלהים

 וכיון ,היו כל ישראל חייבים חייב ואל יהאמר מוטב שאהי
ה ואמר לו יישר כחך "שחרה אפו לשם שמים הסכים עמו הקב

  .ששברת
  

הרי חלה קדושה על , איך שיבר משה את הלוחות :יש להקשות
 'אמ "ח ע''פסחים מ 'גמ בדאיתא, ולא גרע מעצי הקדש, הלוחות

כך מקשה הרוקח , ואזהרתו מהפסוק לא תעשון כן, שהשורפם לוקה

  .וכן בצפנת פענח, בפרשתן
  

  :איכא כמה תרוצים
דהאותיות פרחו ה ''פרק מפ מה דאיתא בפרקי דרבי אליעזר '' ע.א

כדין ספר תורה שנמחק , לכן בטלה הקדושה מהן, מהלוחות
וממילא הותר לו למשה , דאין בזה קדושהז ''שבת קט' גמל ''דקימ

   .וכן בצפנת פענח בפרשתן, כך תירץ הרוקח בפרשתן, לשברם

דהרי מבואר : בל בצפנת פענח בפרשתן הקשה על תרוץ זהא
ז דבספר תורה שנמחק אין קדושה על הקלף ''שבת קט' בגמ

  .אך על הגליונות למעלה ולמטה יש קדושה, שעליו נכתב
דבלוחות לא נתקדשו הגליונות שהרי הכתב חקוק : ותירץ
א ''יבך שליטהגאון רבי מרדכי קרלעיין בספר הנפלא חבצלת השרון לידידי , היה

  .דברים נפלאים בענין זה

 וכך גם , ביטולה זוהי קיומהב"מנחות צט ע' גממבואר בפ מה ד'' ע.ב
 החוות כך תירץ, שבירת הלוחות היא קיום הלוחות, בענין הלוחות

  .ז''יאיר סימן ט
  

  ?מדוע מסתיים התורה במעשה של שבירת הלוחות
רה כתוב בפרשת וזאת הברכה בפסוק אחרון שמסתיים התו

לעיני "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה 
  ".כל ישראל

  

 שנשאו לבו לשבור הלוחות ,י לעיני כל ישראל"רשכתב ב
והסכימה דעת , ואשברם לעיניכםז '' י'טדברים שנאמר , לעיניהם

,  אשר שברת'ד א''שנאמר שמות ל, הקדוש ברוך הוא לדעתו
  .יישר כחך ששברת

  

מדוע מסיימת התורה בדבר זה של שבירת : יש להקשות
  .הלוחות

  

מהגאון המפורסם רבי נחום : ושמעתי פעם תרוץ נפלא
 ט''מנחות צ' א ראש ישיבת נזר התורה  דהנה בגמ''רוטשטיין שליט

ילפינן מהא דמשה רבינו שבר את הלוחות דפעמים ביטולה של 
י שם והנה אחרי תורה שבכתב מגיע ''וברש, תורה היא קיומה

ורצה , ורה שבעל פה דזה הויא חכמי התורה שבכל דור ודורת
התורה להודיע ולחזק כוחם שצריך לשמוע בקולם לא רק כשהם 
אומרים דברים ישרים והגיונים אלא שאפילו הם אומרים 

ולפי זה אתי שפיר , לשבור את הלוחות נמי צריך לשמוע בקולם
ת כווחם מדוע כתבה התורה דבר זה בפסוק אחרון כדי להודיע א

  . של תורה חכמי הדור דהיינו תורה שבעל פה
  

  
  מדור משיב כהלכה

  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע
'  בפסו.י"כל אחד יש לו קרקע באאיך שייך פטור מעליה לרגל הרי ] א

ר אמי כל אדם שיש לו "א', פסחים חב' בגמ,  ארצךולא יחמד איש אתבפרשתינו 
ולמדו כן מן הפסוק הזה אינו עולה לרגל  קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע

כתבו שז "ג משלוחין ושותפים ה"מ פ"במ יעוייןע ד"וצ, לא יחמד איש את ארצךו
י שידוע שאין "אמות אעפ' הרשאות והקניתי לו דב הגאונים דלכן כותבים

כ כיון דאין לך אדם שאין לו "י וא"אדם יש לו חלק באר לו קרקע מפני שכל
  . פטור מעליה לרגלכ איך שייך שיהיה "א י"אמות באר' ד

ורחצו אהרן ובניו ממנו את  ?האם בקידוש ידים ורגלים נגעו ברגליים] ב
שכתב כיצד מצות ז "ה מביאת מקדש הט"פם " ברמב'ייוע, ]ל יט[גליהם רידיהם ואת 

ע דהא " וצ,ושוחה ומקדש' ג רגלו הימנית וכו"קידוש מניח ידו הימנית ע
ש "הנוגע ברגלו הוי כנוגע במקומות המכוסים דצריך נטילה לתפילה וכ

כ ולא מצינו "לעבודה ואיך מקדש ידיו ורגליו כאחת והא צריך נטילה אח
  .כ"דמצרכינן ליטול ידיו אח

איתא שכשנשיא עובר ב "ג ע"דף לבקידושין ? האם משה היה מלך או נשיא] ג
אל והיה כצאת משה ) בפרשתינו' הפסו(עומד לפניו מלוא עיניו שנאמר 

ג הא ראיות "וצע, י ומשה נשיא היה"ופירש 'האהל והביטו אחרי משה
' גמהרבה איתא דמשה מלך היה כדכתיב ויהיה בישורון מלך וכמפורש ב

א ומשה מלך היה "ד של ע"י בי"אין מוסיפין על עיר רק עא "ו ע"עות דף טשבו
  .ב היכי ילפינן מדיני כיבוד מלכות לדיני כיבוד נשיא"ש וא"עיי

,  שהיו שורפים פרה אדומה במקום הבדוק להבזבחים קי א שנינו  .שריפת הפרה] ד
י ל דאין גו"ע דהא קימ"וצ, מפני שחוששים לעצמות מאנשי דור המבול

  .מטמא באהל ולמאי ניחוש
ד כתב שכלל "ג מפרה אדומה ה"ם פ"הרמב .עשיית פרה אדומה בזמן הזה] ה

ישראל עשו תשע פרות אדומות והעשירי תהיה עשויה על ידי המלך 
ם שלא יעשו פרה אדומה לפני מלך המשיח "ע מנא ליה להרמב"המשיח וצ

  .הלא אין עיכוב לעשותה גם בזמן הזה 
כיצד פרה אדומה כשירה . שאינה כשירה-דומה כשירה פרה א. חידה] ו

הלכות פרה אדומה ובכל זאת  לגמרי וכעת אין בה שום פסול כלל לפי כל
  ?אינה כשירה לפרה אדומה היתכן

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

 כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך לה אחתאפילו לשא, 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
ורק יתקבלו אך , 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 וטלפון ] 3154010-057ן לברורים ופרטים נוספים בטלפו
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. על התשובות

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

י לספר שיצא לאור "זה ייכנס בעזהלשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך 
  .נ"בעתיד בל

 ח ניסן"תשובות ניתן לשלוח עד ר
 



  

  
  

àðéò äá àèìù àì äîà íéøùòî äìòîì éøä äîà íéùéîç äåáâ õò ïîä äùò òåãî  
 øúñà úìéâîá àúéàã àä ìò íéðåøçàä íùá íúù÷äù äîä 'é'' ã ùøæ åì øîàúå

åëå äîà íéùéîç äåáâ õò åùòé åéáäà ìëå åúùà ' òåãî úåù÷äì ùéã õò ïîä äùò
éëãøî úà úåìúì éãë êë ìë äåáâ , úà åàøé íìåëù äöøù äåáâ äùòù øîéîì àëéìå

åàøéå åòîùé ïòîì éåìú éëãøî ,îâá àúéà éøä 'á ïéáåøéò 'ò''à î ' äîà íéøùòî äìòîìã
àðéò äá àèìù àì ,à''åàø àìã íåìë äæî çéåøä àì ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

 éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  

õøúì äàøð , äìòîì åìéôà úåàøì ìåëé úåàøìå åéðéò äéáâäì äöåøù éî éàãå äæã
äîà íéøùòî , ìåëé æàå úåàøìå ìëúñäì äöøé éàãå äìúðù òîùé ãçà ìëã ïåéë ïàëå

úåàøì ,àùî''äöøé äîì áåçøá êìåäùë áåøéòá ë àåä íà áåøéòä ìò ìëúñäì 
äîà íéøùòî äìòîì.  

  

èéìù àååãàô ìéùä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúùèðî  
õøúì äàøð ,äåáâ øáã úåàøì íéìåëé íðéà ïéáåø÷ ÷øã ,úåàøì íéìåëé íé÷åçøä ìáà ,

ò ïëå''îâá øàåáîë ÷åçøîì úåàøì øùôà àøúìîà é 'â ïéáåøéò 'ò''à î  'ðä éôì'' éúà ì
øéôù.  

  

äé áøäèéìù éðîò÷ åäéúúî òùå'' àíéìùåøé  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'â ïéáåøéò ' äìòîì åìéôà íéàåø íéøåéö ùéùëã
ðä éôì äîà íéøùòî''øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
õòäù õøéú äøåú åæ äøåà øôñáã ïééöì äàøðäîà íéùéîç äåáâ íðîà äéä  , ïëúé êà

íéøùòî äèîì ìùìúùä äéìúä ìáçù.  
  

äøä''èéìù ïîæééø òùåäé â'' àúéá àæìòá úéø÷ ùîù  
øâä ùåøéôáã ïééöì ùé''äîà íéùéîç äåáâ õò äùò ïëìã áúë à , úåàøäì ìëåéù

÷åçøî êìîì ,ä úàî äáéñ äéä äæå ' úà úåìúì ùåøåùçàì úåàøäì äðåáøç ìëåéù
îäï.  

  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
øäîáã ïééöì ùé''äîà íéùéîç õò úåùòì åì åöòéã õøúî ì , úìòîù ìëì òéãåäì

äìúð äæ ìë íòå íéùéîç øù äéäù äéä éëãøî , åúìëéáã ïîäì úåáéùç äéäé äæáå
éëãøîë áåùç íãà óà âåøäì.  

  
ò øôúñäì éëãøîì øúåî äéä êéà''ò øôúñäì øåñéà ùé éøä ïîä é''éåâ é  

îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ò øôúñä éëãøîù''ïîä é , ùéã
ïîäî øôúñäì éëãøîì øúåî äéä êéà úåù÷äì , äðùîá àúéà éøäò''ë æ'' æ ïéà

åëòäî ïéøôúñî''øéàî éáø éøáã í ,íéøîåà íéîëçå ,äøá"øúåî ø , åðéá àì ìáà
åðéáì ,à''éà ëäæ ìò øåáòì éëãøîì øúåî äéä ê ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  

õøúì äàøð ,ò''îâá øàåáîã äî ô 'éëãøî ìù ãáòä äéä ïîäù ,à''àøåñéà àëéì ë ,
ò ÷øã''øôúñäì øåñà éøëð é ,ò ìáà''ðä éôì øúåî åãáò é''à ìøéôù éú .  

  

èéìù âøáðééèù äîìù áøä'' àùîù úéá  
õøúì äàøð,ò''òã íé÷ñåôá àúéàã äî ô''ò øôúñäì øúåî äàøî é''åëò é''í , éôì

ðä''ò øôúñä éëãøîã íùî øéôù éúà ì''äàøî é.  
  

  

 åúåà âåøäì íéöåø ùøúå ïúâáù ùåøåùçàì éëãøî äìéâ òåãî  
åúåà åâøäéù äéì úôëéà äî éëå 

ù÷äù äî âåøäì íéöåø ùøúå ïúâáù ùåøåùçàì éëãøî øôéñ òåãî ùøãîä íùá íú
åúåà ,ùåøåùçà úà åâøäéù äéì úôëéà äî éëå , àìå ïéìòî àì íéáëåë éãáåò éøä ãåòå

ïéãéøåî ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù íåìá äîìù â'' àçî ãøò''ïéðòë ìàåù àìôðä ñ  
 øëùùé éðáäã ïééöì ùéøãà ùãåç éøîàîä øîàî  'æå áúë'' ìäîåöò àéùå÷ êì çðåé äæá , êéà

ùåøåùçà úà ìéöäì øúñàå éëãøî åìãúùä ,åëòä ïì àîéé÷ àìä" àìå ïéãéøåî àì í
ïéìòî,çðåé éúáúëù äî éôì ìáà  ,øúñàì àúîëçã àæøá ãéâä éëãøî øùà , àåäù

ùéà áì ìò ïééãò äìåò åðéàù øáã ñð äæéà úðîæä ,ùãåç éøîàîá äù÷ä ïëå åéìñë é
ã øîàî úáè 'á úåà ,'åùá ïëå''øåé íéøòù úéá ú''ëø ïîéñ ã''è.  

  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' àçî ãåå÷ééì''íéä úåøöåà àìôðä ñ   
åîãàä íùá úåàôøôä øöåà øôñá éúéàø''àø ø''øåâî î , íéàøé øúñàå éëãøî åéäù

 åìúé éàãå àéä äéãåäé øúñàù êë øçà òãååé øùàëù åæ àéäù åøîàéå äîùàä äá
êìîä úà äâøäù.  

  

äøä''èéìù øëééøèñà éáö â'' àø''îäéáá î''çîå àæìòá ã''éçöðä ïééòî àìôðä ñ  
èéìù ùèééã ïåòîù áøä''à  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ ïåàâä'' àçî''êãåà éðà íâ ñ  
ïôåà ãåòá õøéú ìàåîù ùøãîáã ïééöì ùé ,øá åì åìéâù éëãøî äàøù ïåéëã ùãå÷ä çå

úåùòì íéöåø ùøúå ïúâáù äî ,îâá úèéùìå 'á÷ä äùò ïëìù ïéáä ùîî òîùù'' ä
ùåøåùçàì úåìâì êìéù éãë êë.  

    

èéìù ïé÷áøã åäéìà áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì íòô éúòîùù äî ïééöì äàøð ,âøäð êìîäùëù äéä íù úåëìîä é÷åçã , ïéâøåä

äëìîä úà íâ ,äæì øå÷î òãåé éðéàå ,áàøéôù áùåéî ïåëð äæ íà ì , ìù äùôð úìöäù
äæá äéåìú äúéä øúñà.  

  

äøä''èéìù úåéìâøî ìåàù â'' àúéìéò ïéòéãåî  
øâäî õåøéú éúòîù''æ ééèéìù ïééèùøáì'' ïéãéøåî àìå ïéìòî àì éåâã áåúëù äîã à

éåâ íúñá éìéî éðä , åîëå åúåìòì øúåî øãñå øèùî äéäé àì úåîé íàù êìîá ìáà
 áåúëù úåáàáâ ÷øô 'á äðùî'úåëìî ìù äîåìùá ììôúî àéåä  , ùéà äàøåî àìîìàù

åòìá íééç åäòø úà.  
  

 ïîä úéá úà úç÷ì éëãøîì øúåî äéä êéà  
÷ìîò éñëð ìò íâ ÷ìîò úééçî ìù äåöî ùé éøä  

 íúù÷äù äîøùà éðãòî éðéðô øåãîá  ùé éøä ïîä úéá úà úç÷ì éëãøîì øúåî äéä êéà
îò úééçî ìù äåöî÷ìîò éñëð ìò íâ ÷ì.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
õøúì äàøð ,éëãøî ìù ãáò äéä ïîäù ïåéë ,à''åáø äð÷ ãáò äð÷ù äî ë , äéä äæå

øåñéà àëéì ïëì éëãøîì êééù.  
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