
  
  
  
  
  
  
  
  

  

האם ביום כיפור יש איסור לתת אוכל או ממתקים לילדים 
  ?בידים כיון שאסור לספות איסור בידים

 .לא תאכלום כי שקץ הם' כל הולך על גחון וכו ב''א מ''יבפרשתן 
  

מקומות דאסור לספות איסור לקטן ' ילפינן מגא ''ד ע''יבמות קי' בגמ
' שם מסביר מדוע צריך ג' מובג, ל''ואחד מהם ילפינן מפסוק הנ

  .ש''פסוקים עי
  

 קטן שמותר לו לאכול ביום כיפור האם מותר לתת לו יש לחקור
אוכל בידים כיון דמותר לו לאכול או דילמא אסור לתת לו אוכל 
בידים דאינו שונה משאר איסורים שקטן אינו מצווה ואסור 

  .לתת לו בידים
  

סור להאכיל לילד שאכתב  ט"ז סק" תרטמןסי הנה המגן אברהם
  .דהויא ספיית איסור דאסור,  ביום כיפורבידים

  

 ר הציון רק שבשע, להלכה מביאו'ק ה"ז ס"תרט' סי ובמשנה ברורה
ב דמדרבנן צריך "א או י"שם רוצה לחלק שזהו רק בבן י

אבל בפחות מכך שאין מתענה אלא לשעות , להתענות ולהשלים
  . אין איסור להאכילו

  

קטן גמור ילד אף בראה לי נ כתב 'ג אות י''ה שימצו מנחת חינוךוב
רק הצריך ביום הכיפור תיכף ממש בשעה שנולד אסור להאכילו 

 אבל קטן פחות , לצמצםי אפשרלו אבל לא יותר אך בקטן כזה א
מ בידים אסור להאכילו אם " מ,אף דאין מענין אותשנה ' מבן ח

  . ברור לין נראהאכל היום ויכול לסבול אסור להאכילו בידים כ
  

 וסבירא : חולק על המנחת חינוך'סימן וזכרון יוסף ת ''אבל בשו
,  שמצות עינוי ביום הכיפורים אינה כשאר מאכלות אסורותליה

, דכל המאכלות האסורות הרי הם עצמם חפצא של איסור
ויש איסור , כ ביום הכיפורים היסוד הוא מצות עינוי"משא

,  וקטן אינו מחוייב במצוהוהואיל, י האכילה"לבטל את העינוי ע
ולכן אין על הגדול , ממילא אין עליו איסור לבטל את העינוי

  .איסור להאכילו
  

 תמה על מנחת חינוך שביום 'א' ח סי"א או"ח  חלקת יואבת''שובוכן 
ומביא את דברי הזכרון , כיפור לא מקרי כלל ספיית איסור

  .יוסף
  

 הביא ג''מ' ק ימים נוראים סיל חל"פ פרנק זצ"להגרצ  בספר מקראי קדשכןו
  ואף הוא הזכיר את הסברא שאם, חשתחקירה זו בשם המר

  

ממילא אין חיוב על הקטן שהוא פטור , היסוד הוא מצות עינוי
  .הביא את הזכרון יוסףו שם באריכות ש''עי, ממצוות

  

שמעתי שיש בתי כתב  ח'' סימן קפ'כרך ה תשובות והנהגותת ''ובשו
יום הכיפורים סוכריות לקטנים שאינם כנסיות שמחלקים ב

ויש בזה איסור לא תאכילום , ולדעתי אין להקל בזה, צמים
  . לכמה פוסקים

  

,  דהנה יש להבין מהו ההיתר להאכיל קטנים ביום כיפור:כותבו
והרי הוא דבר שבאיסור כרת ונאמר לא תאכילום שאסור 

 ז"כו סימן "ח" מועדים וזמנים" וב,להאכיל לקטן איסור תורה
ביארתי שהאיסור של לא תאכילום הוא רק באיסור חפצא כמו 

כ הוא מצוה על "אבל עינוי של יוה, נבלה שרצים דם וטומאה
יומא י "אבל הבאתי דברש, ואין בזה איסור לא תאכילום, הגברא

 מפורש שיש איסור לא תאכילום באיסורי ה אינשי עבדי להו"ח ד''ע
וכן , טן מדין לא תאכילוםשכתב שאסור להנעיל סנדל לק, כ"יוה
, כ" מפורש שיש איסור לא תאכילום ביוהף" מדפי הרי'יומא גן "בר

עיין שם שהקשה היאך מותר לרחוץ קטן והרי עובר בלא 
   .תאכילום

  

 אוסר להאכיל לקטן אלא אם ג"שימצוה  ולמעשה במנחת חנוך
 שאסור להאכיל ט"ז סק" תרטמןסיא "וכן דעת המ, מסתכן כשיצום

צ שם "רק שבשעה,  מביאו'ק ה"ז ס"תרט' סיב "ובמ, ידיםלילד ב
ב דמדרבנן צריך להתענות "א או י"רוצה לחלק שזהו רק בבן י

אבל בפחות מכך שאין מתענה אלא לשעות אין איסור , ולהשלים
  . להאכילו

  

ל שמותר ואין בזה " יד נראה דבמאכלים המונעים עינוי"ולע
 אם יתענה הותר דמאחר שהוא מסוכן, איסור לא תאכילום

להאכילו למנוע העינוי כדי שלא יסתכן ואין דין לצמצם באכילה 
כ מפני הסכנה ויצא "ואף שמי שאכל ביוה, המונעת עינוי

 א אמרינןול, מהסכנה אסור להמשיך לאכול ואם אכל חייב כרת
 ה רב אמר מותר"ב ד''קידושין כא "וכמבואר ברשב, כיון שהותרה הותרה
וכל האיסור הוא רק על , סור בעינוי הקטןאבל בקטן שאין האי

וביותר , אין בזה דין לצמצם וכשהותר אמרינן הותרה, המאכיל
אבל מה שאוכל להתענג , א לקבוע בקטן כמה הוא צריך"ל שא"י

 א שייךול, בעלמא שאינו למנוע העינוי לא הותר מעולם להאכילו
וראוי לחשוש שיש בזה איסור לא , מפני שהותרה הותרה
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האם במקום שאין עירוב מותר לאבא לתת לבנו הקטן סידור  

  ? כדי שיביא אותו לבית הכנסת

 דאפילו איסור דרבנן אסור לספות לקטן ג''ח סימן שמ''אורל ''קימ

  .בידים
  

 האם במקום שאין עירוב מותר לתת לקטן שיטלטל יש לחקור

  .את הסידור לבית הכנסת או דילמא אסור
  

בשם המרדכי שיש היתר להביא  ו''ח סימן שמ''אור ז''הנה כתב הט

, י אינו יהודי" כמו ע, במקום שאין שם עירובי תינוק"המפתח ע

  .אלא כרמלית דרבנן, בזמן הזה שות הרביםכיון דאין לנו ר
  

ל ''איך מותר הרי קימ ו"ז סק"במ רי מגדים שם הפהקשהו

  .דרבנן אסוראיסור דלהאכילו בידים אף 
  

כמו שבות ,  למצוה לבית הכנסת יש להתיראפשר ד:ומתרץ

 במקום שאין וא הדיןוה, דשרי במקום מצוה, ם"י עכו"דשבות ע

  .ית הכנסתר לתינוק להביא סידור וחומש לבולאמ, עירוב
  

נשאל האם  ו''מהדורא קמא סימן ט ת רבי עקיבא איגר"שואבל ב

   .'י תינוק פחות מבן ט" עית הכנסת הספרים לבמותר לטלטל
  

  :סברות להיתר'  השואל גוכתב

  .  בידיםהא דאיסור דרבנן ספינן לי"דיש לסמוך על הרשב .א

 כיון דלא הויא מילתא דקביעות לא שייך ביה שהקטן יתרגל .ב

  לטלטל במקום שאין עירוב

' כמו שכתבו התוס, במקום חינוך מותר לתת איסור לקטן. ג
  .'מ א''ח ע''פסחים פ

  

  .היתרים'  הגומדחה הרבי עיקבא אייגר את כל

 כתב להדיא  כל כתבירקפן "דהא הר אינו נכון :ההיתר הראשון

א ספינן ליה רק לצרכו אבל לא לצרכנו "דאף להרשב

  . ואדרבה מחינן בידיה

כ דמדינא "דזמן ביוה 'מ ב''ע' עירובין מדדוקא בההיא : ההיתר השני

דמה שעושה הקטן ,  מותר ליתן לקטן לשתותאהוי

מ כיון דאנן עושים " אלא דמ,והשתיה הוא צורך עצמ

 ובזה ,בשבילנו לברך שהחיינו אסור דדלמא אתי למסרך

, כ דלאו מלתא דקביעותא מותר"מחלקים דבמילה ביוה

אבל אם מעשה , והכל במעשה הקטן ענין לצורך עצמו

  .התינוק על דעת הגדול מדינא אסור

דמותר רק לחנך הקטן במצוה , גם זה אינו :ההיתר השלישי

כ לצורך התינוק להרגילו במצוה אבל "זו והוי גבמעשה 

  . לא לצרכנו
  

לדעתי יש תקנה ליתן להתינוק ל '' וז:מסיק הרבי עקיבא אייגרו

כ לצורך עצמו להתפלל ולשמוע "חומש וסידור שישא לבה

  . וממילא יצטרף הגדול עמו להתפלל יחד,קריאת התורה
  

, י קטן"טל ע מסיק דאסור לטלג"י' ו סי"ח  חתם סופרת''וכן בשו

ומחנכים , שנכנס להתפלל שם,  לצורך הקטן עצמואאם לא שהוי

  .אותו מצוות תפילה
  

 כתב דיש מקום להקל לתת ג''קע' ח סי"ראו ם שיק" מהרת''בשווכן 

, נ דרך רשות הרבים שלנו"סידור וחומש לקטן להביאם לביהכ

כיון שיש בהוצאה זו צורך מצוה שמחנכו להתפלל ולקרוא מתוך 

 שבחינוך ח''פבפסחים ' ודמי למה שכתבו התוס, ור והחומשהסיד

  . לצורך מצוה מותר למספי לקטן איסור
  

דלא שייך   תמה על הרבי עקיבא אייגרא''סימן י' חלק אובפרי יצחק 

ג '' דאע:כאן להתיר לטלטל לקטן אף אם הקטן יתפלל בזה

ם  דמותר לתת איסור לקטן במקו'מ א''ח ע''פסחים פ' דמבואר בתוס

ג שאינו יכול ''ולכן מותר לתת קרבן פסח לקטן אע, חינוך

ומובא להלכה , להימנות ויש איסור ספיית שלא למנויייו בידים

א רק "והמג' התירו התוסמ הא ד''ג מ''במגן אברהם סימן שמ

כשעצם האיסור דהיינו התקיעה בשבת או אכילת הפסח הוא 

 חינוך אבל בהוצאה לצורך התפלה הרי אין מצות, החינוך

דאין קיום מצוה רק בתפלה , במעשה איסור דהיינו בהוצאה

  . כ אין ראיה להתיר לצורך חינוך''א, ובקריאת התורה
  

 יש לדון בהיתר זה שכתבו הפוסקים דלכן מותר :מעדני אשר

פ ''ע, לתת לקטן משום דבמקום חינוך מותר לתת איסור לקטן

ן בשלמי נדרים שם ובהפלאות א וכ"ז ע"החתם סופר נדרים למה שהקשו אחרונים 

 המודר הנאה מחבירו לא ב"ה ע"נדרים ל על הא דאיתא במשנה נדרים

חזינן ,  מוקי דמיירי דהמודר קטןז"בדף ל' ובגמ, ילמדנו מקרא

דאפילו במקום חינוך של לימוד התורה אסור למספי איסור 

דשרי למספי ' ותרצו דיש לחלק דעד כאן לא כתבו התוס, לקטן

ן במקום חינוך אלא באופן שאי אפשר לחנכו באופן איסור לקט

אחר דכיון מן התורה קטן אין יכולים להימנות אין אפשר 

כ בנדרים אפשר "לחנכם אלא באופן של איסור אז התירו משא

י איסור שיכול ללמוד עם אחר ואין "להתקיים החינוך שלא ע

 כ לפי זה''א, צריך ללמוד דוקא עם המודר הנאה אין כאן היתר

כ אין 'כיון שיכול לקיים את החינוך באמצע השבוע א, ה הכא''ה

  .היתר לתת איסור לקטן
  

 כמו הרבי ג''בביאור הלכה סימן שמפסק המשנה ברורה : ולענין הלכה

אבל , עקיבא אייגר שאם התינוק צריך את זה להתפלל מותר

  .לאבא אסור

  
  ?דלהבמדוע אין מזכירים יציאת מצרים בה

  .הבדיל בין הקודש ובין החול ול'י' יבפרשתן 
  

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן  'מ ב''ח ע''שבועות י 'איתא בגמ

דכתיב , כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים

וכתיב התם להבדיל בין הטמא , להבדיל בין הקדש ובין החול

  . וסמיך ליה אשה כי תזריע, ובין הטהור
  

מצות עשה מן התורה כתב ' ט הלכה א''ת שבת פרק כהלכו ם"רמבהנה ה

 זכור את יום 'שמות כלקדש א את יום השבת בדברים שנאמר 

וצריך לזכרהו , כלומר זכרהו זכירת שבח וקידוש, השבת לקדשו

  .וביציאתו בהבדלה בכניסתו בקידוש היום, בכניסתו וביציאתו
  

ם " לשיטת הרמב  הקשה ט''סימן קס ת שיח יצחק"שוהנה ב

למה לא מזכיר יציאת מצרים , הבדלה דאורייתאד בירא ליהדס

אמר רב  'מ ב''ז ע''פסחים קי' רי איתא בגמה, בהבדלה כמו בקידוש

אחא בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב 

 זכור את 'שמות כר את יום וכתיב התם ו למען תזכז''דברים טהכא 

י מטעם זכירה מדוע שלא ואם הבדלה נמ, יום השבת לקדשו

  .יהא חיוב להכיר בה יציאת מצרים
  

המעלה אתכם ' כי אני ד, הנה בסוף פרשת שמיני כתיב ד:ומתרץ

 ז"ה מ"מ, א"ויקרא ילהבדיל בין הטמא ובין הטהור ' מארץ מצרים וגו

ה כביכול יכול ליחד "ל אין הקב'' וזהקדוש שם כתובאור החיים 

ולזה לא יחד שמו , הואשמו אלא על המושלל ממין הרע ה

כיון שאומר , ז אומר" ועפי,עליהם עד שהוציאם מארץ מצרים

וזה , המבדיל בין קודש לחול בין ישראל לעמים, בברכת הבדלה

ממילא הזכיר בזה יציאת , י ההעלאה מארץ מצרים"נעשה רק ע

  .ד''סימן נ' ת שבט הלוי חלק א''ועיין בשו, מצרים



 דים לפני נטילת מים אחרונים מדוע אין מברכין על נטילת י

  ?ראשונים מים מנטילת שנא מאי

  . והתקדשתם והייתם קדושיםד''א מ''יבפרשתן 
  

, אלו מים ראשונים,   והתקדשתםא שם''עיין בגר ב''ג ע''נ ברכות 'בגמ

  .אלו מים אחרונים, והייתם קדושים
  

 שתקנו איתא דהטעם' מ ב''ה ע''וכן חולין ק, 'מ ב''ז ע''עירובין י 'ובגמ

  .חכמים מים אחרונים משום דמלח סדומית מסמא את העינים
  

הבאתי את קושיית המאירי על הא  פרשת וירא ובספר מעדני אשר

 דמי שחולה עינים שילך לים המלח ב''ח ע''שבת ק' דאמרינן בגמ

  .דחזינן דמלח סדומית טוב לעינים, ויכניס מלח לעינים ויבריא
  

   :אופנים' ותירץ בב

אבל ים של סדום , דומית לבד מסמא את העינים מלח ס.א

  .כך תירץ במאירי שם ,מרפא

כדרך הרבה , ומסמאין את הבריא,  מרפאין את החולה.ב

לכן , םומסכנים אנשים בריאי ,רפואות שהם מרפאים חולים

כ אדם ''משא, מי שחולה טוב לו שילך לים של סדום ויתרפא

  .כך תירץ במאירי ,בריא

  

ל ולמה אין מברכין על ''כתב וז ד''א מהלכות ברכות ה''פי ם''הנה הרמב

משום שלא חייבו בדבר זה אלא מפני , נטילת ידים באחרונה

  .ודברים שהם רק מפני הסכנה אין מברכים עליהם, הסכנה
  

 ב'ק י''שם סם סותר את עצמו דכתב '' דהרמב:יש להקשות

הרי התורה כתבה שהטעם של עשיית , דהעושה מעקה מברך

כי תבנה בית "' ב ח''פרשת כי תצא כפני סכנה כמו שכתוב מעשה מ

חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל 

, חזינן דאף במצוה דהויא שמירה מסכנה מברכים על זה" ממנו
וכן , ו''וכן במנחת חינוך מצוה תקמ, כך מקשה בפרי מגדים בפתיחה להלכות נטילת ידים

וכן בקנאות , ה''ק ע''ובתורה תמימה פרשת כי תצא ס', ח סימן ח''ת פני מבין אר''בשו

  .'ב אות ב''סימן מבהשמטות להלכות מזוזות סופרים 
  

  :איכא כמה תרוצים

, פ שהויא משום סכנה מברכים'' כיון דיש מצוה מן התורה אע.א

כ נטילת מים אחרונים דהויא רק תקנת חכמים לכך ''משא

וכן במנחת , גדים בפתיחה להלכות נטילת ידיםכך תירץ בפרי מ, אין מברכים

ובתורה תמימה פרשת כי תצא ', ח סימן ח''ת פני מבין אר''ובשו, ו''חינוך מצוה תקמ

  .'ב אות ב''וכן בקנאות סופרים בהשמטות להלכות מזוזות סימן מ, ה''ק ע''ס

משום ,  טעם הדבר שאין מברכים על דבר שיש בו סכנה.ב

וכל מקום , מור נפשך מאודדאיכא לא תעשה בדבר וש

ואין מברכים על לא תעשה , שנאמר השמר הויא לא תעשה

כ במעקה יש עשה מפורש ועשית '' משאק דכתובות''ש פ''כמבואר ברא

ד כעין זה ''מ קל''כך תירץ בתקון משה חנוכה ע, ודאי מברכים, מעקה לגגיך

וה דרבנן משום לא תסור ובענין איך מברכין על מצ, ד''ק כ''ו ס''תירץ בחיי אדם כלל ט

ועל לא תעשה לא מברכין עיין בספר מעדני אשר פרשת וישב , הא הויא לא תעשה

  .ו''תשס

משום שהיה ,  טעם הדבר שאין מברכים על דבר שיש בו סכנה.ג

כ במעקה שומר נמי ''משא, עושהו אפילו בלא צווי התורה

כך תירץ ,  וזה לא היה עושה בלא הצווי של התורהלאחרים

א סימן ''ח ח''ת לבושי מרדכי אר''ועיין בשו', ק ד''ז ס''ב סימן ט''ת פרי השדה ח''בשו

ט לפי זה נמי ''ק י''מ בהשמטות ס''ועיין חזון איש חו, מה שתירץ בכמה אנפין' ג

  .מתורץ
  

 : והנה במצות מעקה יש ראשונים דסבירא דאין צריך לברך

משום שהיא ,  על מצות מעקהשאין לברךכתב ו '' שסימן ס ברוקחד

ת עמודי "ובשו ,שגם אומות העולם נוהגים בה, מצוה שיכלית

ל שלא כתב "לבאר את דברי מרן זכתב לפי זה ד ''ב אות כ'  סיאש

איזה ברכה צריך ,  שדיבר שם מענין מעקהז'' תכמןמ סי"חוע "בשו

ל כדעת הרוקח " והוא משום דס,לברך בשעת עשיית המעקה

כ " גב"א ע''כ מגילהובמאירי  ,רכים על מצות מעקהדאין מב, ל"הנ

 .מבואר בדבריו דאין לברך על מצות מעקה

  

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

אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור  בפסוק .אימתי טבילה מטהרת לאדם] א
 הטמא נטהר בשעת כניסתו למים ן שאיז"ו מאבות הטומאה הט"פמ "סבכ' עי ]יא לו [

דטבילה לקדשים א "דף לבחולין ' יועיע ד"וצ, רק בשעה שיוצא מן המים
 טבילה בלא כונה ואינו מועיל נקרא כונה ואשה שהפילוה למים כהצרי

 הטבילה היא הרי, מדוע לא מועיל להע " וצ,להכשיר לאכילת קדשים
  .כונהבאצלה בשעת העליה ויציאה מן המים וזה כבר נעשה 

י "כתב רש ]ז"א מ"י[להבדיל בין הטמא ובין הטהור  .הסתכלות בבהמה טמאה]ב
י הוא "ומקור דברי רש,  אלא שתהא יודע ומכיר ובקי בהן,לא בלבד השונה

 כתב שאין א"ג אות י"ל' ס מסגרת השלחן סי"מבעמחישועות חכמה ' והנה בס, כ"בתו
דבריו רה  ולכאו,מאהראוי להסתכל בבהמות טמאות כי הוא ממשיך רוח טו

כ שמבואר שיש מצוה לדעת ולהכיר את הבהמות "נסתרים מדרשת התו
  .א להכירם בלא להסתכל בהם"הטמאות והטהורות וא

מדוע לא בשילהי פסחים ן "הקשה הר .ברכת שהחיינו על ספירת העומר] ג
נו בא על הנאה י דשהחיתירץינו על מצות ספירת העומר וימברכין שהח
כ מדוע " דאקשה מאודומעתה ,  אלא עגמת נפש על החורבןובזה אין לנו

ינו היכא שאין נוטלין ביום ראשון כגון כשראשון ימברכים על לולב שהח
  .ע" וצחל בשבת הא כל הנטילה הוה רק זכר לחורבן

 כשישהיא דאפילו ח "בפתיחה לאוג "דעת הפמ הנה .שכח לספור וספר ביום] ד
 ,  ולא יברך הוא דספק ברכות להקלספק ספיקא לחייב ברכה אכתי דינא

כשלא ספר שפט מה תעיין שער הציון במשנה ברורה ע דהא הלכה פסוקה היא "וצ
ס "ל להמשיך ולספור בברכה מטעם סוספירת העומר בלילה וספר ביום יכ

 הלכה אכתי כולינו ל שאי" ואת,דשמא הלכה כדעות שיכלים לספור ביום
  . לספור בברכהשמא הלכה כדעות שדילוג אינו מפריע

בספירת העומר מונים הימים  .החילוק בין מניין הימים למניין השבועות] ה
ע מדוע במספר הימים "יש דעות שהן שתי מצוות חלוקות וצ, והשבועות

' עיין תוס(מתחילים למנות מתחילת היום ואומרים שהוא יום אחד לעומר 

ובמספר השבועות סופרים ) ימותה זכר שכתבו שיש להקדים ולספור מטעם תמ"מנחות סו א ד
  .ולמה אין מונין מתחילת השבוע כמו בימים, בסוף השבוע

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

 כללי השתתפות
  . 1000₪אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך , 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 תשובות , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .מפורטות
  .או עד ראש חודש, ות של אותו שבועניתן לשלוח כל שבוע את התשוב. 4
 או במייל 077-5558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

meir.s1000@gmail.com]  נא לציין שם וטלפון על ] 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. התשובות

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח , בפקס, השולחים בכתב יד,     אנו חוזרים ומבקשים
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס -. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. הפקס
  .נ"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"בעזה

 ח אייר"התשובות לכל חודש ניסן ניתן לשלוח עד ר



  

  
  

øúåî íàä äáéñäá øåøî ìåëàì äöåøù éî  
îé÷ã àäá íé÷ñåôä íùá íúø÷çù äî'' ìøåà''òú ïîéñ ç''ñ ä''à ÷' åðìëàéå øåøî úéæë ç÷é 

äáéñä àìá ,ïåéëã úåãáòì øëæ àåäù ìëåà åðéàäáéñäá  , äöåø íà øå÷çì ùéã
éàùø åðéà àîìéã åà éàùø íàä äáéñäá øåøî ìåëàì øéîçäì , øëæ àåäù ïåéëã

éøúñã éúøú àéåäã äáéñäá åúåà ìëàé àìù äéä éåàø úåãáòì , àìá øåæçì êéøöå
äáéñä ,øåøîá áñäì éàùø äëìäìã íúàáäå ,äæì úåéàø äîë íúàáäå.  

  

â úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàø'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

øåøîá áñäì éàùøã äéàø ãåò àéáäì äàøð , äöî çñô êøåë äéäù ììä úèéùì àäã
äáéñäá ãçéá ïìëåàå øåøîå , äáéñäá ïéìëåàå øåøîå äöî íéëøåëã ïãéãì ïëå ïîéñ ïééò

òú'' äø åðéàã øîàð íàøåøîä ìëåàùë áñäì éàù ,à'' íò äöîä ìëåàùë éàîà ë
äáéñäá ïìëåà øåøîä ,äáéñäá ïìëåà äöîä íòèîã éäð , àéåä àì øåøîä íòèî ìáà

áñäì éàùø øåøî ìëåàùë íâã êçøë ìò àìà áñäì äéì , øåøîå äöî ìëåàùë ïë ìòå
äáéñäá ïìëåà.  

  

çàå äáéñä àìá äöî ìëà''ëàì êéøö íàä åìöà åáø àá ëäöî íòôä ãåò ìå  
îé÷ã àäá íé÷ñåôä íùá íúø÷çù äî''ì òú ïîéñ''ñ á" æ àì äáéñä àìá äöî ìëàù éîù

àöéå äáéñäá áåù åìëåàì êéøö ,øå÷çì ùéã àìá äöî ìëàå çëù íãàùë ïéãä äî 
äáéñä ,çàå"áåù ìåëàì øëæðùë ë ,äáéñäî øåèôå åáø åéìà àá , úéðù ìëàé íàä

äáéñä àìá äöî ,äúòù ïåéë íâôù äî äéðùä åúìéëàá ï÷úé àì áñäì éàùø åðéà 
äðåùàøá ,ïéãë äåöîä íéé÷ àì äðåùàøä åúìéëàáù øîåì ùé åà , áééç äéäù éôì

áñäì ,äáéñä àìá ìëàå,åáø òéâäùë åéùëò ìáà  , åéðôá ìëåàùëå äáéñäî àåä øåèô
ïéãë äåöîä íéé÷î äáéñä àìá ,òà ìåëàìå øåæçì êéøöã íú÷ñôå''éùëòù â ìëàé å

äáéñä àìá.  
  

äáä'' ç÷éìå÷ ïäëä ïøäàéð '' å÷øá éðá  
ðòìð"ãé àöé àì äáñä àìá ìëàù äòù äúåàáã ïåéë ã"ç , ïëì åúìéëà äìéòåä àìå

ìåëàì áåù êéøö ,ãé àöé äáñäî àåä øåèôã ïåéë åáø éðôá ìëåàùë ïëìå" úìéëà ç
äöî ,äìéëà äáùçð àìù äìéëàä äæ åì øñçù äîã ïåéë ,éúàöîå éðîã÷ øáëã 
åùá" éúä÷ä èáù úç"éñ ã 'á úåà æì÷.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç   
øâä ìù åúøé÷çá éåìú øáãäã øéòäì äàøð'' éðéãî àåä äáéñä ïéã íàä ÷ñéøáî ç

äáéñäá äìëåàì ùéù äöîä ,äáéñäá åúåúùì ùéù ïééä éðéãî ïëå , àéåäã àîìéã åà
æç ÷øå äáéñä ìù åîöò éðôá ïéã''ú ìãçà ãöë øîàð íàå ïééå äöîá äæ åð÷é ,à'' ìë ë

äééðùä íòôá áñé àì íà óà äìëàìå øåæçì ùé êëìå äîöò äöîá åì øñç áñéä àìù.  
   

äãéîòá êøáì êéøö úååöîä úëøá éøä äöî úìéëà ìò úëøá íéëøáîùë íéáùåé òåãî  
î úìéëà ìò úëøá íéëøáî òåãî íéðåøçà ãåòå íéãâî éøôä íùá íúù÷äù äî äö

äáéùéá ,îé÷ éøä'' ìøåà óñåé úéá''ç ïîéñ ç 'éîìùåøéä íùá ,øåà íäøáà ïâîá ïëå''ç ïîéñ ç'  úëøáã
ãîåòî êøáì êéøö úååöîä ,à'' êøáì êéøö úååöîä úëøá àéåäã äöî úìéëà úëøá ë

ãîåòî ,à''äáéùéá íéëøáîù íìåòä âäðî òåãî ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

øòðæééî ìàøùé á÷òé áøäèéìù '' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,äáéùéá àéöåîä úëøá íéëøáîù ïåéëã , êøáì éãë ãåîòì êøãä ïéà
äéðù äëøá , øçà äáéùéá íéëøáîù äëåñá áùéì úëøáá íéàöåî åðà ïëù òãúå

àéöåîä úëøá íéëøáîù ,àùî"úåëåñá  ùåãé÷ ïéùåòùë ë , ïéùã÷îù íéâäåðä éôì
ãîåòî ,åòî íéëøáî äëåñá áùéì íâ æàåùá øàåáîù åîë ãî" òåà"ñ ç 'îøú"òñ â 'á'.  

  

 àúééøåàã àéåäã åððîæá äãéçéä äåöî àéåä äöî úìéëà úåöî íàä  
åùá áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' øôåñ íúç úåç"ö÷ ïîéñ úåèîùä î'' åã ìù äùò úååöî

 ìëáù äìéëà úååöî ìëî åðì úøàùð äãéçé àéä çñô ìéìá úøîåùî äöî úìéëà
äøåúä ,ì ïéà äðùî úçà äåöî ÷ø éðù øùòî àìå äîåøú àì íéùã÷ àìå çñô åð
äðùì ,åéøáã ìò úåù÷äì ùéã ,úåëåñ ìù ïåùàø áåè íåé ìéìá äìéëà úååöîî, àéåäã 

àúééøåàã äìéëà úåöî éîð, äù÷ ïëåäåé áøòá äìéëà úååöîî "ë ,íúöøúå.  
  

 áøäøöéôù ãåãèéìù "à íéìùåøé  
éáå úåëåñ ìò ïéá õøúì éì äàøðåé áøò ìò ï"ë ,ùåøéôá äøåúá íéáåúë íðéà íäù, 

àúééøåàãî íä úáù úåãåòñ íâù úåòã ùé àäã, íðéàå ùåøéôá íéáåúë íðéàù àìà 
úååöîä ïéðîá íéáùçð,äöî úìéëà úåöîá ïë ïéàù äî  .  

  
êøåëá íéìëåàù äöîá úàöì ìåëé éøä ìåëàìå øåæçì êéøö äáéñä àìá äöî ìëàù éî òåãî  

á íúù÷äù äîîé÷ã àäá íéðåøçà íù'' ìøåà''òú ïîéñ ç''ñ á''æ ÷ ' àìá äöî ìëà íà
 úåù÷äì ùéã äáéñäá ìåëàìå øåæçì êéøö äáéñä äöî ìåëàì áééçù íòèä ìë éøä

äîöò éðôá ,êøåë úìéëàá äöî úìéëà úååöî úáåç éãé àöåé àìå,øåøî éúàã íåùî  
àúééøåàã äöîì ìèáîå ïðáøã , øàåáîëîâá 'è÷ íéçñô''ò å" à àåä äáéñää áåéçå øçàî ïë íà

ïðáøãî ÷ø ,éãé àöé øáë äáéñä àìá äðåùàøä åúìéëàáã àöîð  äöî úìéëà úáåç
äøåúäî ,ïðáøãî ÷ø àåä äáéñäá ìåëàìå øåæçì êéøöù äîå ,àå" éãé àöé äøåàëì ë

êøåëá åúáåç ,íéé÷ øáë àúééøåàãä úà éë ïðáøãî ÷ø àéä äáåéç åæ äöîã, øåøî íâå 
 ÷øäæ úà äæ íéìèáî íðéàå ïðáøã ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  

 úð÷ú éôë àìù àúééøåàã äååöî äùåòä íà íéðåùàø ú÷åìçî øáãá ùéã øéòäì ùé
ãé àöé íéîëçúáåç éééøåàãä àú,øãä úà íéé÷ àì ÷øå ïðá, úà íâ íéé÷ àì ììëù åà 

àúééøåàãä,øä íðîàù " ïë íéçñôá''éøä éôãá ä"ó ,ã" øîà àìù éî ìë äñäéì àøéá éãéù 
ééøåàãäààöé ,ñåúä êà  'â äëåñ .ã óåñ" øîàã äàúééøåàãä óà àöé àìã åáúë.   

  
äøéáò äðéà äøéáò úáùçî éøä äøéáò úáùçî ìò øôëé äìåò ïáø÷ù êéøö òåãî  

íúù÷äù äîîâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá  ' éîìùåøéç ÷øô àîåé 'î óã'' ã éáø éðú
éàçåé ïá ïåòîù ,áìä úøéáò éøåäøä ìò àìà äàá äìåòä ïéà , òåãî úåù÷äì ùéã

ììë äøôë íéëéøö ,îâá ïðéøîà éøä 'ì ïéùåã÷''ò è''á î 'á÷ä ïéà äòø äáùçî'' äôøöî ä
äùòîì,íåìë àéåä àìã  ,à'' íéëéøö òåãî ëäæ ìò äìåò úøôë , äîëá íúöøúå
íéðôåà.  

  

èéìù âøáðæéà êåðç áøä'' àäå÷ú çúô  
èåùô äàøð äøåàëì,éøäù  à ïîéñá äëìä øåàéáä 'ùù àéáî   ïìåëù úåéãéîú úååöî

êë ìòù éøä àèçé àìå áåè äùòé øùà ÷éãö ïéàù úåéäå äáùçîá äìåòä úøôëî. 
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