
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מי שמדבר בשבת דברים בטלים 
  ?האם אינו מקיים המצות של ואת שבתותי תשמורו

 איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי 'ט ג''יקדושים בפרשתן 
  .תשמורו

  

שבות ' ר אבהו שבת לה" אג"ו ה"ירושלמי שבת פרק ט 'גמבהנה איתא 
  .  אף אתה שבות ממאמר,ה שבת ממאמר"מה הקב' כה

  

 רבי ,אלקיך'  כתב שבת לה',אות ג' ג פיסקא ג"פרשה כ פסיקתאוכן ב
תנחומא ואמרי לה רבי אליעזר בשם רבי מאיר מה אלקיך שבת 

  . ממאמר אף אתה שבות מן המאמר
  

 אמר רבי אלעזר מנין שהדיבור ב"ט ע"שבת קי  'וכן איתא בגמ
  .שמים נעשו' כמעשה שנאמר בדבר ה

  

 כיון דכתיב את :' הגמ כוונת לבארוכתב במלא הרועים שם
ה ברא את העולם בדיבור כמו שכתוב '' והקב,שבתותי תשמורו

, ה היה של דיבור''כ השביתה של הקב''א, שמים נעשו' בדבר ה
ח סימן ''ת דברי יציב אור'''עיין שו, כ לכך אנו צריכים לשבות מדיבור''א

  .ה''ק
  

 :פלאכתב לפי זה דבר נבספרו דברי שאול  בפרשתן והשואל ומשיב
 דרבי שמעון היה לו ב''ג ע''שבת קי' מובא בתוסאיתא בירושלמי דהנה 

אמא זקינה ודברה הרבה בשבת ואמר לה אימא שתקו שבת 
איש אמו ואביו תראו ואת "  בפרשתן הפסוקדזה כוונת , היום

פ שצריכים לכבד את האב ואת '' דהיינו שאע"שבתותי תשמורו
דיבור תשמרו דאם אבל את שבתותי השביתה שלי של , האם

 מותר וצריך לומר ששבת , דברים בטליםהאב או האם מדברים
  .היום ואסור לדבר דברים בטלים

  

 דאסור ג''שבת קי' כ מדוע צריך פסוק מיוחד בגמ''א: יש להקשות
במתא דירושלם שם כך מקשה , לדבר דברים בטלים וילפינן מודבר דבר

  .כן הקשה בשירי קרבן שם, בירושלמי
  

א דוקא דיבור שמביא לידי מעשה דוגמת "דמהכא הו :תרצוו
  .  ולכן כתיב ודבר דבר דבכל ענין אסור,ה"דיבור הקב

  

אמר  'מ ב''ח ע''שבת קי'  הא דאיתא בגמ:לפי זה בארתי מעדני אשר
רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין ישראל שתי 

ם ישראל והקשו האחרונים וכי ע, שבתות כהלכתן מיד נגאלים
ל אתי שפיר ''ולפי הנ, לא שמרו עדיין אף פעם שתי שבתות

דעיקר שביתה בדיבור ובזה מזלזלין ורבי שמעון בר יוחאי 
  .לשיטתו שמחה באמו

  

  האם בערב יום כיפור מותר לאכול לפני התפילה 
  ?כיון שיש מצוה לאכול

  .  לא תאכלו על הדםט''יבפרשתן 
  

אמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי  דרשינן 'מ ב''ע' ברכות י' בגמ
 לא תאכלו "לא תאכלו על הדם"אליעזר בן יעקב מאי דכתיב 

  . קודם שתתפללו על דמכם
  

וכן כתב , דלא הויא רק אסמכתא מדרבנןוברבינו יונה שם כתב 
  .במאירי שם

  

ר אבדימי "א 'מ ב''ב ע''בבא בתרא י'  מהא דאיתא בגמ:יש להקשות
נאמר ש, דם וישתה יש לו שתי לבבותדמן חיפה קודם שיאכל א

ומתרגמינן ,  נבוב לוחותז"שמות כ וכתיב,  איש נבוב ילבבא"איוב י
 הרי דאין , לאחר שאוכל ושותה אין לו אלא לב אחד,חליל לוחין

כ כיון דתפלה צריך ''א, לאדם דעת שלמה עד שיאכל וישתה
הרי לא יוכל לכווין , כוונה איך אסרו לאכול קודם התפלה

  .מעדני אשר, ויכרא
  

לכאורה ב ד''א שם ב''פ מה דכתב המהרש'' ע:ונראה לתרץ
לבבות דומיא דנביבה ' לשבח ולמעלה קאמר דאלו יש לו ב

' י פי"דנדרש לשון ינובב לשבח אבל רש' דמייתי ותירוש ינובב וגו
  .מ אפשר לכוין''ואפשר דמ, כ קשה''א, לגריעותא

  

תב לפרש דבר פרשת עקב כפנים יפות ושמחתי דמצאתי ב
 איזה ' א'תענית בל "אחזד ,  על הפסוק ולעבדו בכל לבבכם:נפלא

ש לבבכם "והנה מ, עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה
שאסור לאדם לאכול עד שיתפלל שנאמר  ' במ''ע'  י'ברכותל "כמשחז

 עד שאדם אוכל יש לו 'ב ב''ב י"בואמרו עוד , לא תאכלו על הדם
לעבדו בכל לבבכם בשני לבבות קודם  זה שאמרו, שני לבבות

  .שיאכל
  

ט ''ערכין י דאיתא בשיטה מקובצת :מעדני אשר לציין חידוש נפלא

 על הא דאיתא במשנה שם האומר משקלי עלי נותן משקלו 'מ א''ע
כי הדבר ידוע שאדם ל צריך לדקדק באיזה עת שקלו אותו ''וז

  .כבד יותר בבוקר קודם אכילה מאחר האכילה
  

'  האם בערב יום כיפור שיש מצוה לאכול דילפינן בגמיש לחקור
מפרשתן מותר לאכול קודם התפלה דעשה דוחה לא תעשה או 

  .דילמא אסור
  

ג דיש מצוה לאכול כל היום ''אע, סתבר דאסור מ:מעדני אשר
וידוע דהגאון היה לו בפיו , וכמה שיותר אוכל מקיים מצוה טפי

מ כיון ''מ, יותר המצוהכל היום סוכריה בפה כדי לקיים כמה ש
דאפשר לקיים שניהם אין דוחים איסור שלא אכילה לפני 

  .התפילה משום מצות אכילה בערב יום כיפור
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  ?מי שאינו מכבד את הוריו האם מקבל עונש שבניו לא יכבדוהו 

  . איש אמו ואביו תראו'ט ג''יקדושים בפרשתן 
  

בלשון מדוע מתחיל הפסוק : הקשה הקדושאור החיים הנה ב

מ ''ע' קדושין ל' עיין גמ,  תראויחיד איש אמו ואביו וגומר בלשון רבים

  .'ב
  

נתכוון לומר כי כשהבן יהיה ירא מאביו גורם גם כן : ומתרץ

  .שבנו יהיה ירא ממנו
  

  :וכותב כמה הסברים לזה

 'ט ג''ויחי מ למה שקדם בדברינו במקומות אחרים :איבעית אימא

נמצאים במוליד יעשו כיוצא בהם כי שורשי הקדושה ונגדיהם ה

 מדרך המוסר כי כשיראה הבן שאביו :ואיבעית אימא. בנולדים

וכשאדם ירא , מזלזל בכבוד אביו יפקע כלילת מוראו גם כן ממנו

 גם ישרישו בנפש הבן בחינת מפעל ,הבן לוקח מוסר' מאביו וכו

והוא אומרו איש לשון יחיד , מוראים' ונמצא מקיים ב, הטוב

ד "אבות פוזה אומרם ', יראים ב' כי במורא א, לשון רביםתיראו 

  :מצוה גוררת מצוה
  

כבד את אביך ואת " על הפסוק ב''י' שמות פרק כ אברבנאלוכן כתב 

הכוונה באמרו למען יאריכון ל ''וז "אמך למען יאריכון ימיך

 אלא כאומר והנני מזהיר אותך על כבוד ,ימיך אינו לענין השכר

אלהיך נותן ' אריכון ימיך על האדמה אשר ה מפני שי,אב ואם

ואם אתה תכבד לאביך ולאמך יכבדו  ,לך ויהיו לך בנים ובנות

 ,אותך בניך בזקנתך כי הנה במדה שאדם מודד בה מודדין לו

כ כבוד אב ואם אינו בלבד לתועלת הזקנים המכובדים כי גם "וא

ני הוא לתועלת הבן המכבד אותם כי גלגל הוא שחוזר בעולם ומפ

 לכן ,שבאה הכוונה הזאת מסתתר ובדרך קצרה במקום הזה

ה בסדר ואתחנן ביאר בה שתי הכוונות האלה באומרו "מרע

למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך שביאר שתי הכוונות ו "דברים ט

  .אשר זכרתי
  

ם '' בשם מהר' בספרו חומת אנך פרשת כי תצא אות ד א''וכן כתב החיד

גם בנו יוצא בן סורר ומורר , ורר ומורהל שמי שהוא ס''חביב ז

, וענין זה הוא בדוק ומנוסה וגלוי לכל העמים, מידה כנגד מידה

להרע , כך מתנהגים בניו עמו, שכמו שהתנהג האדם עם אביו

  .או להטיב אין מחסור כל
  

ויש בנים משחיתים ל ''וזערך כיבוד אב ואם  וכן כתב בפלא יועץ

ם צער בנפש ומקהים שני שמזלזלים בכבודם ומצערים אות

במצוותיו חפץ מאד והוא ' ובפרט האיש הירא את ה, מולידיהם

, מיסר את בניו ואין שומעים בקולו ומכעיסים אותו על פניו

כי קשה תרבות רעה בתוך ביתו ושניו , האיש הזה גדול צערו

,  אוי להם לבנים שכך גורמים לאביהם,מר לו מר, יחרק ונמס

 אוי להם מיום הדין כי על הכל יביא ,אהה עליהם, אויה להם

אלקים במשפט על מה שעבר על דעת קונו ועל מה שעבר על דעת 

אביו ואמו וצער אותם ועל אשר גרם כעס לאביו בן כסיל ועל 

ואוכל פרות בעולם הזה וכאשר עשה כן , שהוא ממר ליולדתו

והקרן קימת לו , שמדה כנגד מדה לא בטלה, יעשו בניו לו

  .לעולם הבא
  

 וכן במדרש תנחומא בפרשתן, ז''ילקוט איוב תתקכ וכבר קדים דבר זה במדרש

מי הוא שהקדים כבוד לאביו ולא נתתי , מי הקדמני ואשלם לו

 שהמכבד ענף אב ואם' מדרש תלפיות אות אופירשו המפרשים , לו בנים

דמשום מדה , כדי שיכבדו אותו, ה נותן לו בנים''את אביו הקב

   . היה לו בניםכנגד מדה ראוי שי

  ? האם האב יכול לתת רשות לבנו להכות אותו

יש לחקור אם האב רוצה למחול על ההכאה ונותן רשות לבנו 

  .שיכנו האם רשאי או דילמא אינו רשאי
  

ד דזה שחייבה "ל ונלע'' כתב וז'ח אות ב''מצוה מ הנה במנחת חינוך

, התורה בהכה אביו או אמו או בחבירו היינו דוקא בלא רשות

אבל אם אביו ואמו אומרים לו שיכם או יקללם או חבירו אינו 

מ "ואינו חייב מלקות ולא מיתה עיין פרק החובל ובר, בלאו הזה

ולענין חיוב מלקות , ש" לענין ממון אם נותן לו רשות עחובל' ה מה"פ

ו "פכם ''ד פשוט דאינו חייב וכן נראה מלשון הרמב"או מיתה נלענ

כתב אף על פי שיש לו לדיין או לנשיא למחול  שו"מהלכות סנהדרין ה

י למחול על קללתו וכן שאר העם אף על פי שמחל "על כבודו א

ש "וע, ל"המקולל מלקין את המקלל שכבר חטא ונתחייב עכ

מ משמע דוקא אם כבר קילל כיון שכבר עבר עבירה לשמים "בכ

אין המחילה מועלת אבל בתחלה שנותן רשות לקלל אין כאן 

ש "וכן כאן גבי מכה ושם יש קצת עבירה דמוציא ש, ללעבירה כ

קדושים אבל גבי מכה אין כאן ' ה פ"לבטלה ויבואר לקמן אי

  .עבירה כלל לא בחבירו ולא באב ואם
  

 האם ב''ד ע''סנהדרין פ' כ מה מיבעיא בגמ'' א:ומקשה המנחת חינוך

  .בן מותר להקיז דם הרי אם נותן לו רשות ליכא איסור
  

מ מסקינן "ומ, היינו שלא מרצון אביו' ונת הגמ דכו:ומתרץ

וכן הנהו תנאי דלא שבקו לבניהם , דפטור כיון דהיא לרפואה

ליטול להם קוץ היינו דלמא יעשו חבלה שלא לצורך בשוגג שלא 

מרצון אביו אבל אם אביו מוחל ומצוה להכותו נראה דאינו חייב 

י זה כלל וכן בחבירו ואינו עובר כלל אף על פי שלא מצאת

  . ד ברור"מ הסברא נותנת כן כנלע"מפורש מ
  

 פרשת משפטים כתב להדיא דאינו מהני רשות אבל בשאילתות

 .להכאה ולקללה
  

  מי שרואה חבירו עובר איסור ואין מפרישו

  ?לא תתן מכשולעיור האם עובר משום לפני 

  .לא תתן מכשולעיור  ולפני ד''ט י''יבפרשתן 
  

ו עובר איסור ואין מפרישו יש לחקור אדם שרואה את חביר

 כיון שהוא לא תתן מכשול או דילמאעיור האם עובר משום לפני 

  .לא נתנו לא אינו עובר
  

 ולפי אחד , רמז לציון מן התורה מניןא''ע' ק ה''מו 'הנה איתא בגמ

חזינן דאף , לא תתן מכשולעיור מן הלמודים היא משום לפני 

עיור  עובר באיסור לפני כשיכול למנוע איסור מחבירו ואינו מונע

ח ''ל בספרו נפש חיה אור''כך כתב הגאון רבי ראובן מרגליות זצ, לא תתן מכשול

  . ט''סימן קס
  

כתב דלכן הביאו שם כמה אמוראים ראיות שם  א''ח א''ובמהרש

משום דאית , ור דמפורש בתורהימנביאים ולא מפסוק של לפני ע

תעשה לו מכשול ור לא משמע אלא שלא ידלפני ע, ליה פירכא

אבל לשמרו מן המכשול לציין את הקברות לא משמע , בידים

  .מיניה
  

ה ''ד סימן רצ''יורא '' וכן הגר',מהלכות כלאים הלכה ו' פרק א ובמשנה למלך

ם שירכיב לו ''ם דאסור להניח לעכו'' כתבו טעמו של הרמב'ק ד''ס

  .אם יניחועיור אילני כלאים משום דקעבר על לפני 
  

 'ק ז''ד ס''וסימן תמ' ק ה''ג ס''באשל אברהם סימן תמ ד הפרי מגדיםומזה למ

דגם בלא אמירה ומעשה כל שיש בידו למנוע עבירה מחבירו 

  .לא תתן מכשולעיור בלפני , עובר



  איך כשר גט שחתמו עדים על ידו של אדם בכתובת קעקע 
  ?הרי הם פסולים לעדות כיון דעברו איסור

  .' וכתובת קעקע לא תתנו בכם אני הח''ט כ''קדושים יבפרשתן 
  

היה הגט  'מ ב''ע' גיטין כ 'ומקורו בגמ, 'ק ו''ד ס''ע סימן קכ''אה ל''קימ
 והיה יוצא  מתחת ידה בכתיבת קעקעחקוק על ידו של עבד 
 אף על פי שאין שם עדי ,הרי זו מגורשת, העדים חקוקים על ידו

  .שהרי אינו יכול להזדייף, מסירה
  

נעשו הרי , תובת קעקעיך יחתמו העדים בכא :יש להקשות
אפילו כתבו ולא ו, שעברו על איסור של כתובת קעקערשעים 

בשלמא מה שהסופר ו ,מ נעשו רשעים מדרבנן" מ,מלאו בדיו
 כי אפילו אם הסופר נעשה רשע א קשה ל,תובת קעקעכותב בכ
 נעשו רשעים כתובת קעקע אבל אם העדים כותבים ב,הגט כשר
ע ''וכן בפרי חדש אה, ז''ק ט"ד ס''סימן קכע ''אהבית שמואל ך מקשה  בכ, והגט פסול

    .'וכן בשער המלך הלכות גירושין פרק ד, וכן בחכמת שלמה שם, ב''ק כ''ד ס''סימן קכ
  

  :איכא כמה תרוצים
דבכהאי גוונא אינם  שוגגים  העדיםאפשר דאיירי דהיו. א

  .ז''ק ט''ד ס'' סימן קכע''כך תירץ בבית שמואל אה, רשעים לכן כשר הגט

 להכריז שהם  דפסולין דרבנן בעו הכרזהשה מידי משוםלא ק .ב
לכן הגט ,  והני לא אכרוז עלייהו,פסולים רק אז הם פסולים

  ב''ק כ''ד ס''ע סימן קכ''כך תירץ בפרי חדש אה, כשר

ל '' וז: תמה על הפרי חדש'הלכות גירושין פרק דשער המלך וב
 משם  זה בורררקפ  יוסף הנימוקיבה שכתואשתמיט מיניה מ

אבל ,  לשאר עדיותהה דלא בעינן הכרזה אלא למיפסלי"הרא
הרי , כ מדוע כאן הגט כשר''א, נפסללאותו עדות שנפסל בו 

  .העדים פסולים
 ה''מהדורה תנינא אבן העזר סימן קל נודע ביהודה ת''פ מה שכתב בשו'' ע.ג

וכתובת קעקע "בקרא כתיב ד ,מיירי כלל באיסורלא ' דהגמ
 לישראל לו אבל מותר אפי, ובישראל הזהיר"בכםלא תתנו 

לקעקע בבשר הכותי כשם שמותר להקיף פאת כותי ואמנם 
עבד שמל וטבל הרי הוא כישראל לדבר זה כיון שחייב במצות 
וכשם שמוזהר על הקפת הראש אבל עבד שקנאו ישראל ולא 

אם התנה מל ולא טבל זהו קנוי הוא לישראל ומותר לקיימו 
עליו מתחלה ועבד זה כותי גמור הוא לכל התורה רק 

 עבדים' ח מהל"ם פ"ועיין ברמבמצות בני נח ' שמכריחין אותו לקיים ז
ובעבד זה מותר הישראל לקעקע בבשרו כשם שמותר בבשר 

ל אתי שפיר דלא ''לפי הנ' ק ב"פ ס"ק' ד סי"בפתחי תשובה יועיין , הכותי
  .מעדני אשר, ים כשיריםמיירי כלל מאיסור לכן העד

 רק אם  לעשות כתובת קעקע נימא דאין איסור דאורייתאםא .ד
אתי שפיר דאף דמדרבנן ודאי אסור כל , ז"עושה לשם ע
מפני שנראה ככתובת קעקע דהמחשבה אינה , כתובת קעקע

מכל מקום היכי שכתוב גט בכתובת קעקע זה ודאי , ניכרת
זה אפילו מדרבנן אין ואפשר דב. ז נכת"נראה דלא לשם חוק ע

   .'מ א''א ע''ערוך לנר מכות כב .כך תירץ, ל אתי שפיר'' לפי הנ,איסור

רבי עקיבא ל אפשר ליישב קושיית  ''ולפי חלק מתרוצים הנ
נימא אי עביד לא , אמאי הוי גיטאשהקשה '  במ'' ע'גיטין כ איגר
מ נימא על "מ, היינו אף דבשעה שנותן הגט אינו עובר, מהני

כאלו כתבו קוף בעלמא דלא ' הכתיבה דלא מהני ויהימעשה 
  .מעדני אשר, ולפי חלק מתרוצים דלעיל אתי שפיר, מהני לגרש בו

  

  ?אדון שמת לו עבד ומצטער מאוד האם מותר לשרוט שרטת
  .ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם ח''ט כ''י בפרשתן

  

במי ששרט בבשרו על  נשאל ד''סימן קל' חלק ח ז"ת הרדב"הנה בשו
  . האם חייב או פטור, עבדו שמת

  

דהוי כמשרט על ביתו שנפל ועל ,  מסתברא לי דפטור:ומסיק
דאינו חייב משום דכתיב ב "ע' מכות כ' ספינתו שטבעה דאיתא בגמ

ה השורט על עבדו ''כ ה''א, ושרט לנפש לא תתנו והאי לאו נפש
, ם החמורדכתיב שבו לכם פה ע, אינו חייב דלאו נפש הוא

  .א"ב ע"יבמות סעם הדומים לחמור ' דרשינן בגמ
  

  אין מנחמים עליו ולא 'מ ב''ז ע''ברכות טל '' מהא דקימ:ומביא ראיה
ימלא חסרונך כמו ' אלא אומרים לו ה, יושבים עליו בשורה

שאומרים לאדם על שורו ועל חמורו הילכך לא מתו הוא אלא 
  .ממונו הוא ופטור הוא

  

אסור לאדם לגדוד או לשרוט על , ו שאינו לוקה ואפיל:וכותב
ואפילו על ביתו , בשרו בין ביד בין בכלי או לעשות קרחה בראשו

שהמעשה הזה מורה על רוע , שנפל או על ספינתו שטבעה בים

כוונת הנפש שאינו מקבל עליו משפטי האל בסבר פנים יפות 
', גוכמעשה הגוים אשר נאמר עליה והיה כי ירעב והתקצף וקלל ו

אלא צריך להצדיק את הדין ולומר על הטוב ועל הרע יהיה שמו 
  . מבורך

  

שכתב  ז"ז הט"ב מהלכות ע"בפרק י ל"ם ז"וכן יש לדקדק מלשון הרמב
ל הקורח ראשו או השורט בבשרו על ביתו שנפל ועל ספינתו "וז

ואינו לוקה אלא על המת בלבד או השורט , שטבעה בים פטור
אלא , ן דקתני פטור איני יודע שאינו לוקהוכיו. כ"לעבודה זרה ע

י שאינו לוקה אלא על המת אין ראוי לעשות "בא לומר שאעפ
ומשום דבעלמא לא אמרינן פטור אבל אסור , המעשה הרע הזה

  .ל לפרש דאינו פטור אלא ממלקות"הוצרך הרב ז
  
  מדור משיב כהלכה  

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

ן כתב "הרמב, במצוות קדושים תהיו. מצוות קדושים תהיו] א
 לפי האם באמת, שהיינו שלא יהיה נבל ברשות התורה

  .ן מי שאינו פרוש עובר בעשה של קדושים תהיו"הרמב
מפני  .קיום מצות קימה ושאר מצוות במקומות המטונפים] ב

יכול יעמוד , ב"ב ע"קדושין ל'  בגמ,שיבה תקום והדרת פני זקן
ל תקום והדרת לא "ס ובבית המרחץ ת"מפניו בבהכ

ומשמע דלולי , אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור
, ס ובית המרחץ"ע אף בבהכ"ה חייב לקיים המהדרשא הי

שאסור כתב ה שמע "ח ד"תקפ' סיע דהנה בביאור הלכה "וצ
לקיים מצוה במקום שאינו נקי והטעם דמצוות צריכות 

ח המצוה וצריך "כדי לצאת יד' ס' ע ס"כמבואר בשו ,כונה
כ " וא,ת"וזה גופיה חשוב כד' לכוין שצוונו השם יתב

 ,קימה בבית הכסא ובית המרחץ למעט צריך פסוקאמאי 
ה אין לקום דאסור לקיים מצוה במקום שאינו "הא בלא

  . כמו כל המצוות שאסור לקיים שםנקי
איך יתכן שהאדם מקיים מצוה זו . 1 .מצות והדרת פני זקן] ג

מי שמסופק האם האדם . 2. כלפי עצמו ולא כלפי אחרים
ב מצד האם חיי, שבא לפניו הוא בגדר זקן שיש דין והדרת

  .או לא, ספק דאורייתא לחומרא
 האם מי שאינו מוכיח .מצות הוכח תוכיח את עמיתך] ד

האם עובר על מצות הוכח , לחברו על איסור דרבנן
  .תוכיח מדאורייתא

מבואר שאדם א "ג ע"סנהדרין ע'  בגמ.לא תעמוד על דם רעך] ה
ואפילו , גם צריך לשכור פועלים בשביל להציל את חבירו

כ "א, ונו צריך ליתן בשביל להציל את חבירואת כל ממ
מעשים שבכל יום שאנשים צריכים לעבור ניתוחים ובלי 

מדוע כל אחד ואחד ששומע מעשה זה , זה ימותו בוודאי
לא מחוייב ליתן כל ממונו ואפילו למכור את הדירה שלו 

והרי לא , בשביל לממן ניתוח דחוף להצלת יהודי אחר
כל ממונו צריך ליתן שלא תעמוד על דם רעך ואפילו 

  .אתמהה, יעבור על הלאו הזה
-------------------------------------------------------------------- 

 כללי השתתפות
אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס , כל תשובה נכונה. 1

  . 1000₪להגרלה על סך 
שתתף הינה זכות נוספת לה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

כך שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל , בהגרלה
  .את סיכוייו בהגרלה

הזוכה , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3
  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, ייבדקו תשובותיו

או עד ראש , ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
  .חודש

לת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב קב: שימו לב. 5
 meir.s1000@gmail.com או במייל 077-5558617כהלכה 

נא לציין שם וטלפון על ] 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון [
כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות "כמו. התשובות

  .השיבו

  נוה יעקב ירושליםא "שליטאליהו ברכה כה לחודש ניסן הרב הזו



  

  
 ïè÷å úåøéáò ìò íéàá íéòâð éøä íéòâð ïè÷ì äéäéù úåàéöî ùé êéàïéùðåò øá åðéà  

 äðùîá àúéàã àä ìò íúù÷äù äîî äãð''ò â''á î 'íéòâðá àîèî ãçà íåé ïá ÷åðú , ïëå
îâá àúéà 'ì íéøãð''ò å''à î 'úòøöá àîèî ïè÷ã , ììë úåàéöî ùé êéà úåù÷äì ùéã

ïè÷ì íéòâð àäéù ,òøä ïåùì ïååòá íéàá úòøöå íéòâðã ïåéë , ïéùðåò øá åðéà ïè÷ éøäå
äî øåèôãúååöî ,à''úòøöå íéòâð åì àäéù úåàéöî ùé êéà ë , äùìùá íúöøúå

íéðôåà.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
õøúì äàøð , íéëìîá ïééòã àèç àìù åìéôà úòøö ïè÷ ìá÷éù ïôåà ùéãá 'ä 'ë'' æ

àöéå íìåò ãò êòøæáå åá ÷åáãú ïîòð úòøöã éæçâ ììé÷ òùéìàã âìùë òøåöî åéðôìî 
éò''àå ù''ò êééù ë''úòøö ìá÷é àèç àìù ïè÷ íâù äìì÷ é.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øéòäì äàøð ,çø äîì ìåàùì ìåëéã'' éðéî ìëá íéìåçå íéúî íìåòä ìëá íéðè÷ ì

úåìçî.  
  

äøä''èéìù íéåá ãåã â'' àø''îäéáá î''øúéá æðàö ãúéìéò   
õøúì äàøð , ïééò íéðåøçà äîëá øàåáîë åéñëðå åðåîî ÷ìçë íä íãà ìù åéðáã

 ïçìùä êåøòá àîâåãìåç''ðù ïîéñ î''ñ è''é ÷'' à éòâðå íéãâá éòâð íãàä ìò àéáî äéäéù åîëå
íéúá ,íãàì íéëééù íäù ãöî íéðè÷ä åéðá ìò àéáî ïë .  

  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' àééìçî ãåå÷''íéä úåøöåà àìôðä ñ  
äøä''èéìù ñééå ãåã â'' àíéìùåøé  

 óñåé ñãøôá éúéàøð÷ óã'' ïùé ñåôãá äøáãá øéòäù , ìå÷ì÷î àáä úòøö íâ ùéã õøéúå
òáèá íãä.  

  

äøä''èéìù ïåøàá éáö ìàåé â'' àçî ùîù úéá''ãçà úøåú àìôðä ñ    
ò íúöøúù äî'' ùåáìá áúëù äî ôøåà''ëø ïîéñ ç'' äé ïá ãòã'' ìò ùðòð ïáä äðù â

åéáà ìù íéàèç ,à''ðä éôì ë''íéòâð çëùî àëéä øéôù éúà ì ,ò íúéçãå'' äî ô
úåðè÷á óà ùðòð åðéà åéáà äùòîá æçåà åðéàëùã ùåáìä íù ÷éñîù ,àå'' ïàë ë

åéáà äùòîá æçåàã øîåì êééù åðéà ïè÷á , øäåæáã øéòäì äàøðé÷ àøéå''ò ç'' á áúë
 ïè÷ã àéãäìé ïá ãò''åéáà ïååò ìò ùðòð â ,äæ éôì éúéù÷úäå ,à'' òéâùîë øåçá òåãî ë

éðøèôù êåøá úëøá äùåò åðéà äååöî øá ìéâì ,öå àáàä ìù íéùðåòî øèôðù''ò.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
äáä''éð ïåñøáéì ïðçìà ç'' åíéìùåøé øéî úáéùé  

øéòäì äàøð ,òâð åàåáéù çøëäá àìãòøä ïåùì ìò ÷ø íé , ïåùì øôñîä ùðåòäù àìà
íéòâðá òøä ,ç íéìåëéå òøä ïåùìì íéìåáë íðéà íéòâðä ìáà'' íâå ÷éãöì íâ òéôåäì å

÷åðéúì.  
  

äáä''éð øãðéá åäéøîù á÷òé åðøåî ïúçä ç'' åæðàö úáéùé éøéçáî  
ò äéì úçëùîã õøúì äàøð''íéøçàî ÷áãðù é ,úë òøåöî úùøôá íéðåùàøá éøäã åá

íéøçà úà ÷éáãäì ìåëé òøåöîã , øàåáîë  ÷éáãé àìù ãâá ùéáìéå áùé ããá ïëì
íéðåùàøá ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  

  

äáä''éð ïééèùøåîøî áééì ïîìæ ç'' åæðàö úáéùé éøéçáî  
õøúì äàøð ,ò'' åîë åúåðè÷á åìéôà ùðòð íëçå ïéáîù ïè÷ã íé÷ñåôä åáúëù äî ô
îâá åðéöîù 'ì úåëøá''ò à'' îá 'íééúðù ïáë åúåéäá ìàåîù úà ùéðòäì äöø éìòã ,

ðä éôì'' éîìùåøéá øàåáîë íéîëç øáë íä ïåùàøä íåéáù íéðè÷ ùé éøäã øéôù éúà ì
åìù ìäåîä äéäù éî øëåæù øîà íéàøåîàäî ãçàù ,äæ õåøú øáúñéî àì ìáà ,

àã''íéòâðá àîèî ïè÷ã äîã ùøôì íé÷ñåôì äéä ë ,ïè÷ äæëá ÷ø éøééî.  
  

 ùàøäî úåøòù íäì åìôðù íéùðà  
ïéìéôú çéðäì øåñà òøåöîã ïéìéôú çéðäì íäì øåñà íàä  

áîøä áúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî" íè ÷øô úòøö úàîåè úåëìä''é äëìä æ ' áúë ïëå

ç ÷øô 'à äëìä 'úòøö éåø÷ ï÷æä åà ùàøä øòéù úö÷ úìéôðã ,à úåù÷äì ùéã'' êéà ë
ïéìéôú ïéçéðî ùàøä éçåø÷ ,îé÷ éøä'' ìøåà"ì ïîéñ ç"ñ ç''é ÷'' â çéðäì øåñà òøåöîã

ïéìéôú ,à''áîøä úèéùì ë''ùàøä éòâð àéåä èòî øòéù úìéôðã í ,à'' íéçéðî êéà ë
ïéìéôú ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
 ùéà ïåæçáã ïééöì äàøðâ ïîéñ íéòâð 'ñ''å ÷ 'æå áúë'' éìåç úîçîë åðéã éà åðì òåãéä úçø÷å ì

íéòâð ïðéà ,î ïéøåäè ïä áåøä ìò ÷úð åìåë àáë ïðéã íàåá ïéã 'øàåùî úåøòù.  
  

óåâá íéòâð íäì ïéàå òøä ïåùì íéøáãîù íéùðà åððîæá ïéàåø åðà òåãî 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'íéòâð  òøä ïåùì øôñîä ìë íéàá 

åéìò ,òâð íåù íäì ïéàå òøä ïåùì íéøáãî íéùðà äîë ïéàåø åðà éøä úåù÷äì ùéã ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  
æå òéøæú úùøôá êéùìàä õøéúù àøåð õåøú ãåò ïééöì äàøð'' ì úåçë ìù ïîåùéø ïéà

øëéð äàîåèä , íéáåèå íéîìù åéä øùà ïîæá àì íà äàîåèä äçåã ïúùåã÷ äúéäù
äöåç ,äæä ïîæá ïë ïéàù äî,æ åðéúåáøì íâ äîå " åøîàù ìè ïéëøò''à æ'  ìò úòøöä àá éë

òøä ïåùì, òâð íá äéä äìàî íãà éðá íéáåè åéä øùà íéðåùàøä íéîéá éë äéä äîå 
úòøö ,íéé÷ð åéäé òøä ïåùì éøôñî åáø åîë åáøù äúòå .íòèä àåä êà , ïîæá éë

úðùíãà éðáî íéðåîà åñô éë äùåã÷ä äèòî ,åè çë íùôð ìòâú àì úåàøäì íúàî
øùáä øåòá äöåçä.  

  
 íéãéá íéãìéì íé÷úîî åà ìëåà úúì øåñéà ùé øåôéë íåéá íàä  

íéãéá øåñéà úåôñì øåñàù ïåéë  
 úúì øúåî íàä øåôéë íåéá ìåëàì åì øúåîù ïè÷á íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
 äðåù åðéàã íéãéá ìëåà åì úúì øåñà àîìéã åà ìåëàì åì øúåîã ïåéë íéãéá ìëåà åì

àùîíéãéá åì úúì øåñàå äååöî åðéà ïè÷ù íéøåñéà ø ,åù íùá íúàáäå'' úåáåùú ú
ïè÷ì ìëåà úúì øúåîù úåèéùì åìéôàã úåâäðäå ,î ìáà'' àìù íéâåðòúå úåéøëñ î

åðúé ,èéìù ïåéö áäåà íééç óñåé éáø ïåàâä äæ ìò øéòäå''çî à''àìôðä ñ  éúàá äúò
 úëøòîì íéáúëî øåãîáúëã àäî øéòäì ùéãá á çîù øåàé ÷øô úåøåñà úåìëàî úåëìä''é äëìä ã'' ã

ãúéæë ìåëàì åäåãîàù äìåç ,ïîù øùá ìåëàì éöî ìåëàì êéøö åðéàå âðòúäì ìåëéå 
ùåçë øùá.  

  

äøä''èéìù ø÷ðù éëãøî êåøá â'' à÷øá éðá  
øéòäì äàøð ,äøéúñ ïàë ïéàã , ïéà äæáå åì øúåäå øùáì êøöðá éøééà çîù øåàäã

÷ôð''éá îâðòúéå ïîù ìëàéå ïîùì ùåçë ï , úðéúð ìò øáãî úåâäðäå úåáåùúá ìáà
øúéä ïàë ïéà íé÷úîîå úåéøëåñë ãìéä ìù åúåéçì êøöð åðéàù øáã.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 áøäõøååù ìåàù èéìù'' à 

éñðàî  
åéáà úîùð éåìéòì  

 éáø ãéñçä áøäøéàî   

 áøä ïáäãåäé æ''ì  
áìð"òè ''ñùú øééà æ'' å  

ú.ð.ö.á.ä.  

åðéðò úøéàî àéä åðì ïâî åúøåú  
 úåëæ ìåèéì ïéðåòîù éî ìë  

 é÷åìàä àðúä ìù åúøåú úöôäá  
 éàçåé øá ïåòîù éáøúëøòîì øù÷úéù

ã íåé ãò ' øåîà úùøô áøòá  
 ïåôìèá057-3166560   

 äìôúì åøëæé íéîøåúä ìëå  
àìåìéää íåéá ùãå÷ä ïåéöá  

 åéìò êåîñì ïåòîù éáø éàãëå  
 ÷çãä úòùáè úåëøá 'ò'' à  
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