
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם יש איסור לאכול ממה שבישל עבד כנעני 
  ?ם''משום איסור בישול עכו

 .לעולם בהם תעבודו ו''ה מ''כבפרשתן 
  

 האם מותר לאכול מתבשיל שבישל עבדו הכנעני או יש לחקור
  .ם דאסור''דילמא אסור משום דהויא כמו בישול עכו

  

, ' אמ''ח ע''עבודה זרה לתוספות מובא ב ר דוד"ר אברהם ב"הרהנה שיטת 
 כשהעובד כוכבים  דווקארו אסם''בישול עכוד ג''ד סימן קי''ובטור יור

 אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל אין לחוש ,מבשלם בביתו
כ בודאי ''א, לא לחתנות ולא לשמא יאכילנו דברים טמאים

שאין איסור לאכול ממה שבישל העבד משום דדרכו של העבד 
  .ישראללבשל בביתו של 

  

ת דודאי כיון שהעובד כוכבים "ולא הודה לו ר :שם כתבו' אבל התוס
מבשל לא חלקו כלל חכמים בין רשות הישראל לרשות העובד כוכבים 
כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר גם בביתו של ישראל כמו בביתו של 

  .כ לפי זה יש לדון האם בעבד זה נמי שייך''א, עובד כוכבים
  

י בר "כתב שמעתי בשם הר 'ח ב"נ' ד  בדק הביתרבפבס ה"הראהנה 
מנוח שאין דין בישולי עובדי כוכבים בעבדו ושפחתו הקנוים לו 

ן " ומורי הרמב,כיון שעושין דרך כפייה לא שייך איקרובי דעתא
  . דיעבד מותר,ל רואה דבריו אף על פי שאין ראוי לעשות כן"ז
  

אין ל '' וז:ו ודחאוהביא סברא זח '' סימן ס'חלק א א"ת הרשב"שווב
 אלא שנוהגים ,דבריהם מחוורין בעינינו ואין אנו סומכין על זה

  .אנו איסור בבשוליהם ואפילו בדיעבד
  

, יש מי שמתיר בשפחות שלנו איתא 'ק ד''ג ס''ד סימן קי''יורע ''ובש
יש , ובדיעבדא כתב ''וברמואפילו בדיעבד , ויש מי שאוסר

גין להקל בבית ישראל אפילו לכתחלה נוהו , להקללסמוך
כי אי אפשר שלא , שהשפחות והעבדים מבשלים בבית ישראל

  .יחתה אחד מבני הבית מעט
  

נשאלתי מידידי הנגיד הנכבד הרב יחיאל מיכל הלוי טאובר 
עירובין ' על הא דאמרינן בגמ: א ממאנסי קושיא נפלאה''שליט

, אל דמשיח יכול לבא בערבי שבתות דאין טורח לישר' במ''ג ע''מ
והקשה איך מותר , דכיון דאתי משיח הכל עבדים הן לישראל

  .לאכול מבישול עבדים
  

לשיטה שבביתו של ישראל אין איסור אתי ,  נראה לתרץ:מעדני אשר
וכן לשיטה שבעבדים ליכא , שפיר דסתם עבדים בביתו של ישראל

ולשיטה שאוסר אפשר לתרץ דהישראל ידליק , כלל איסור אתי שפיר
   .ועוד שהם יעזרו בשאר דברים, ם רק יכינו את הבישולאת האור ה

  

  ?האם מותר לאדם לבשל אוכל בשביל עבדו הכנעני ביום טוב
 דאסור לבשל ביום טוב ב''ח סימן תקי''אורל '' בהא דקימיש לחקור

בשביל נכרי האם בשביל עבד כנעני מותר לבשל ביום טוב או 
  .דילמא אסור לבשל בשביל עבד כנעני

  

לבשל ביום ראיתי מי שהתיר  כתב ' עמוד ב'ף ביצה י"על הרי ן"רהנה ה
 לא נתחוור לי אלא לדברי מי ,מפני שמזונתם עלינוטוב לעבדים 

אך "ב ''שמות יסובר דהא דכתוב דא ''ביצה כשפוסק כרבי עקיבא 
 נפש בהמה לודאפי "אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם

אבל לדעת , ה עבדים'' הכ''א, במשמע מפני שמזונותיה עלינו
ט בשביל ''דאסור לבשל ביויוסי הגלילי ' הרב אלפסי שפוסק כר

  . להתיר לבשל לעבדים ביום טובאינו נראה כלל, בהמתו
  

ל ''ג דקימ'' דכתב דאע:חולק על זה ז''סימן י  יערת דבשפרבסאבל 
דכתיב לכם ,  ביום טובם לבדו" לעשות סעודה בשביל עכודאסור

דהם , בל לעבדים כנענים מותר לבשל ביום טובא, ם"ולא לעכו
, מ הם בגדר עבדים"מ, ואם חטאו ופרקו עול, בכלל מצות

י שחטא ישראל "אעפ, ש בישראל מומר"כמ, וחייבים במצות
  .ומותר לעשות מלאכה בעבורו ביום טוב, וכן בעבד, הוא

  

אסתר שלא אכלה ממשתה של ד: ולפי זה מיישב דבר נפלא
כ "וא, ז ניסן" זה ביום טהוהי,  עדיין בתעניתכי היתה, אחשורוש

אבל ידוע אף דלכם , ם ביום טוב"האיך הזמינה והאכילה לעכו
, מותר לבשל ביום טוב' אבל לעבדים כנענים הי, ם"ולא לעכו

, מ הם בגדר עבדים"מ, ואם חטאו ופרקו עול, דהם בכלל מצות
י שחטא ישראל "אעפ, ש בישראל מומר"כמ, וחייבים במצות

ולכך , ומותר לעשות מלאכה בעבורו ביום טוב, וכן בעבד, ואה
כדי שלא , ו בניסן"אסתר שהזמינה לאחשורוש לבוא למשתה בט

, היותו עבד, ולו מותר, כ"זימנה המן ג, מה עשתה, תעשה איסור
כ "א, ש הפוסקים דנתבשלו יפה"כמ, ולשמא ירבה לא חיישינן

' כי היא ונערותי, ו"ולא בא מכשול לחלל יום טוב ח, בדין עשתה
ת "שועיין  ,הכל ישראלים ומקיימי דת יהודית עיין שם' ומשרתי

   .ז'' סימן מ'מנחת יצחק חלק ד
  

 ב''ח סימן תקי''אור ל'' דהרי קימ:יש להעיר על שיטת היערות דבש
ורק ,  ביום טובדבשביל עבדו ושפחתו הכנענים אסור לבשל להם

כך מקשה  ,רבות אסורולנכרי אפילו לה, להרבות בשבילם מותר

ש שתירץ בעוד כמה אופנים איך היה מותר לאסתר ''עי', מ ב''ו ע''חשוקי חמד מגילה טב
  .לבשל בשביל אחשורוש והמן
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  ?אם שולח משלוח מנות בפורים לעבד כנעני האם קיים המצוה 

 אם שולח משלוח מנות לעבדו הכנעני האם קיים יש לחקור

קיים דעבד כנעני אינו בכלל מצות משלוח מנות או דילמא לא 

  .רעהו
  

 נסתפקתי אם עבד א''ק י"א ס"ה א''סימן תרצ רי מגדיםהנה כתב הפ

כנעני בכלל רעהו במשלוח מנות ומבעי לי אם יוצא ידי חובתו 

בפרשת ם " דכתב הראשוב ראיתי, בבן חורין ששלח לעבד כנעני

ן בבבא וכן אמרינ,  דעבד כנעני בכלל רעהו הוא'א כ''משפטים שמות כ

כיון דהוא , דהחובל בעבד כנעני חייב בבושת לרבנןא "ז ע''פ קמא

  .ש שהוא בכלל רעהו"וכ, בכלל אחיו
  

עבד כנעני אם אם ו ''סימן קנח ''אוראשל אברהם  ובמקום אחר נסתפק

א "ם שמות כ"וראיתי להרא, כמוך" לרעך"הוא בכלל ואהבת 

לל רעיך הא עבד דחייב במצות בכ, ם"רעהו ולא עכו' פסוק כ

  .הוה
  

חולק עליו על  'ק ד'' סד''ב סימן קמ"ד ח"יו ת בית יצחק" בשובלא

, דלא נהירא דזיל בתר טעמאל '' וז:הפסק לגבי משלוח מנות

ולא , דמשלוח מנות להצמיח מידות האהבה והאחוה בישראל

וסתם עבדים , דואהבת לרעך כמוך כתיב, שייך זאת בעבדים

שלמי דאין מוסרים שבועה פריצים וחשודים כדאמרינן בירו

 ואף שיש מצוה לפרנסם ,ואיך ציותה תורה לאהוב אותם, לעבד

אבל לא מצינו שיהיה מצוה לאהוב  ב''יגיטין ' גמכדאמרינן ב

,  ולענין מתנות לאביונים,ולעשות שלום ואחדות עמהם, אותם

  .יותר סברא דמקיים אם נותן לעבד
  

יב במצות גם כן בכלל עבד שנתחי דכתב א''מצוה תל מנחת חינוךוב

  .'מ א''ז ע'' פק"ב' גמכמבואר במצות אהבת רעים דעבד נקרא רעהו 

  

מדוע עבד שקיבל מכה על האוזן אינו יוצא לחירות הרי העבד 

  ?תפוס בעצמו

 על ,תנו רבנן הכהו על עינו וסמאה 'מ ב''ד ע''קדושין כ 'איתא בגמ

 כנגד , רואה נגד עינו ואינו, עבד יוצא בהן לחירות,אזנו וחרשה

  . אין עבד יוצא בהן לחירות,אזנו ואינו שומע
  

, המבעית את חבירושם ד'  לפי מה דמבואר בגמ:יש להקשות

 אם כן למה אמרו שאם ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

שלא יהיה גרוע יותר , אין יוצא העבד לחירות, הכה כנגד אזנו

, ב בדיני שמיםשאכן פטור מדיני אדם אבל חיי, מהמבעית חבירו

ולא מצינו , כמו כן יהיה חייב בדיני שמים לשחרר את העבד

  .בשום מקום שהוזכר כן
  

 שבכל חיוב )ה רבא"ב ד, בבא מציעא צאי " רשלפי שיטת :עוד קשה

כיון , ואם כן, אי תפס לא מפקינן מיניה, לצאת ידי שמים

שהרי אם תפס לא מפקינן , שהעבד תפוס בעצמו ייצא לחירות

  .'מ ב''ד ע''ש קדושין כ''וכן ברש', ז, בשער המלך עבדים הכך מקשה , מיניה

  

  :איכא כמה תרוצים

כיון שיש מצות , בעבד אין חיוב לצאת ידי שמים לשחררו .א

  .ל''כך תירץ בשער המלך הנ, עשה של לעולם בהם תעבודו

אבל בדבר , חיוב בדיני שמים יש רק בדבר שהוא חיוב ממון .ב

משום , לא שייך כלל חיוב לצאת ידי שמים, שהוא חיוב קנס

ואין לך בו אלא חידושו שחייב בדיני , שכל הקנס הוא חידוש

, אבל אין להוסיף ולומר שחייב בגרמא לצאת ידי שמים, אדם
  .ש מה שתירץ עוד''עי', מ ב''ד ע''ש קדושין כ''כך תירץ ברש

 ?האם על מצוה דרבנן נמי אמרינן כל ישראל ערבים זה לזה
 . וכשלו איש באחיוז''ו ל''בחקותי כתן בפרש

  

  ילפינן מכאן שכל ישראל א''ט ע''וכן שבועות ל, ב''ז ע''סנהדרין כ 'בגמ

  .ערבים זה בזה
  

 דכלל ישראל לא נכנסו :מחדש 'מ א''ח ע''ברכות מ ח"הנה הצל

אבל על מצות , כי אם על מצות שהן מן התורה, בערבות

' וכן משמע בגמ, ערבותשהוסיפו חכמים מדבריהם לא נכנסו ב

ג מצות קבלו " שעל תרי,ה אמר רב משרשיא"בד' ב בתוס"ז ע"לסוטה 

ג "והרי מצות דרבנן אינם נכללים במספר תרי, ש"ערבות ע

  .מצות
  

ם " הוא משום דהרמב:וטעם הדבר שאין ערבות על מצוה דרבנן

 מי שלא פירש קצב הדבר שהוא ג"א סעיף י"קל' מ סי"ע חו"והובא בשפסק 

ם אין זה "להרמב' רב כגון שאמר כל מה שתתן לו אני ערב וכוע

ג מצות כבר שמענו "ומעתה בשלמא תרי', הערב חייב כלום וכו

אבל מצות שעתידין , וידענו קצבה שפיר נשתעבדנו בערבות

, חכמים לגזור זה דבר שלא היה לו קצב בשעה שקבלנו הערבות

  . לכך לא חל ערבות על מצות שהם מדרבנן
  

מובא בספר ארעא ב "יצחקי אורח חיים סימן י ת זרע אברהם"כתב בשווכן 

  .ט"א סימן תפ"דרבנן ח

  

ומלתא : ל''וז:  תמה עליוט''ח סימן כ''אורת כתב סופר "ובשו

 שהעלה ח"ברכות מח "והוא על הצל, דתמוה לי מאז אזכיר פה

בפלפולו דבדרבנן ליכא ערבות שלא קבלו ערבות בדרבנן והיה 

כ לפי שעה סוגיא שם דהיכא דיש חיובא כמו "במחבהעלם ממנו 

בברכת קידוש ומצה מוציא בברכת הלחם ושל יין משום ערבות 

ועכשיו , ח"ע על בעל הצל"הגם דברכות אלו דרבנן נינהו וצ

ה במקומו דבדרבנן ליכא ערבות "ראיתי בכפות תמרים בר

  .י שם"של רש' ודבריו נפלאו ממני שהוא נגד סוגי
  

  

ס "ל באמת ש'' תמה עליו וזה''סימן ק' חלק ד ם"הרשת מ"וכן בשו

י דכל הברכות אפילו אם יצא מוציא "ט ורש"ה כ"ערוך בר

ורק בברכת הנהנין לא מוציא דלא ליתהני ולא , מטעם ערבות

ומוכח דגם בדרבנן , וכל הברכות מדרבנן, י"ש ברש"לברך יעו

  .ח שלא דיבר מזה"ותמהני על הצל, נעשו ערבים זה לזה
  

ל מאי ''תמה על הזרע אברהם וז ד''סימן קכ אורח חייםברכי יוסף וב

, דפשיטא ליה להרב דבמידי דרבנן ליכא ערבות והגדיל התימה

ואסברא ניהלן דבקבלת התורה בסיני על ערבים בתוכה לא הוה 

כי אם אדאוריתא לחוד ותיסגי לן שקבלו גזרותיהם דרבנן 

', רבים אין בידם וכואבל לגזור שיהיה ע' כשאול שחלה אלתו וכו

יש להשיב דמלבד אשר כח בהם בגדולי הדורות ראשי ישראל 

',  לא תסור וכוא''ז י''דברים יקדמה ואתיא מימרא דרחמנא , לגזור

כ הוא ציווי "וא, לא תסור,  היכן ציונו'ג א''שבת כ' כדאמרו בגמ

וגודא רבא שדי עלן רחמנא בכללות , כולל לשמוע דברי חכמים

  . חכמיםלשמוע דברי



  מדוע בזמננו כשיורדים גשמים 

  ?אין מברכים ברכת הטוב והמטיב

 .' ונתתי גשמיכם בעתם וגו'ו ד''בחקותי כבפרשתן 
  

 אומר ברוך הטוב כשיורד גשם 'מ א''ד ע'' נתברכו איתא במשנה

  .והמטיב
  

י שמצוי שם "אפשר דבא כתב 'ק א''סא ''סימן רכ משנה ברורהוב

מים והגשם יורד בזמנו כל אחד שמח יובש גדול וכשבא עת הגש

בו אפילו בסתמא צריך לברך בפעם ראשון כשיורד ונקט לשון זה 

ג משמע "לאפוקי אם יורד עוד הפעם למחר וליומא אוחרא ומפמ

צ לברך כשהשנים מסודרות כתיקונן "דאפילו בפעם ראשון א

  .ל"ועיין בבה
  

ויש ל ''וז א'' רכמובא בבית יוסף סימן, ז''סימן פ ספר כלבוהנה איתא ב

 לפי שאנו תדירין ,אומרים שאין ברכת הגשם נוהג עתה בינינו

במטר ואין אנו מתאוים לו ושמחים כדרך ששמחים באותן 

הארצות שיש להם יובש גדול ועצירה רבה עד שצריכין רחמים 

על המטר אבל אנו אין אנו צריכין לכך ולפיכך ברכת המטר אינה 

  . נוהגת
  

 דברכת הגשם אינה נוהגת ברכות בקשות'  קנא הלמןסי ק"סמהכתב וכן 

  .עתה ולא נתן טעם למה
  

ל ומה שאין אנו נוהגים בברכת " וזא''ח סימן רכ''אור א"הרמוכן כתב 

ז דמדינות אלו תדירים בגשמים ואין נעצרים כל "הגשמים בזמה

  .ךכ
  

 וזה דוחק גדול שהרי כמה שנים ל'' וז:ובערוך השלחן תמה עליו

   .ש''עי,  עצירת גשמיםיש אצלינו

  

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח 

  ?כדי שלא יתרטבו עולי רגלים

במרחשוון רבן גמליאל אומר בשבעה  'מ א''ע' תענית י איתא במשנה

חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע מתחילין בשאילת גשמים 

  .אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת
  

כדי , ו יום אחר החג"מו שאין שואלין גשמים טכ :יש להקשות

נ "ה,  ולא יתרטב מהגשמיםשיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת

כדי שלא יעכב בעד , ו יום לפני החג"נפסיק מלשאול גשמים ט

א מובא בספר דף על ''כך מקשה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט, אלו שעולין לרגל

  .'מ א''ח ע''מ כ''דף ב
  

  :ציםאיכא כמה תרו

אינו מפריע , יהודי שעולה לרגל לבית המקדש אשר בירושלים .א

כך תירץ הגאון רבי חיים , לא מטר ולא ברד, לו לא גשם ולא שלג

  .'מ א''ח ע''מ כ''א מובא בספר דף על דף ב''קנייבסקי שליט

כ "משא, בחורף אדם יוצא עם מעילים ואין לחוש שירטב .ב

חר החג יתקדרו השמים אז אם א, בקיץ אדם יוצא בלא מעיל

א מובא בספר ''כך תירץ הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט, בגשמים הוא ירטב

  .'מ א''ח ע''מ כ''דף על דף ב

כשיש כבר גשם ולבטלו זה אין עושים לכן לא ד נראה לתרץ .ג

למנוע הגשמים כ ''משא, רצו להפסיק מלשאול קודם הפסח

  .מעדני אשר, למונעו לדחות שירד לאחר זמן, זה אפשרי

ואף שיכולים , לעלות לרגל לא חששו שיהיה בדרכים גשמים .ד

דשליחי מצוה , לא חששו לכך' חלילה למעוד מהגשם וכדו

הרי , אולם כשחוזרים מירושלים לבית ' ב'פסחים חאינם ניזוקין 

ד דסובר דשלוחי מצוה אינם ניזוקים דוקא "איכא מ

נזקו חלילה ולכן חששו שי, אבל לא בחזרתם שם, בהליכתן

שיוכל כל , חשון' ולכן לא מבקשים עד ז, מהגשם על הדרכים

 גמליאל הכהן רבינוביץ גאוןנ ה"ידיכך תירץ , אדם לחזור לביתו בשלום

  .ס הנפלא גם אני אודך''מחא "שליט
  

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

והנה נפסק ) כה יד(.   אל תונו איש את אחיו.הונאה פחות משתות] א
ה אונאה ויהיה חייב להשיב שתות אבל כמה תהי' מ רכז ב"חוע "בשו

והנה , שפחות משתות הדרך למחול, פחות מכן אינו חייב להשיב
, א מוחלין"משמע שפחות משתות רוב בנז מגניבה "פם "ברמב

, ע דאם זה רק רוב"וצ, ומשמע דרק רובם מוחלים אבל לא כולם
  .ל דאין הולכין בממון אחר הרוב"הרי קי

ואיש כי לא יהיה .  גר שירש את אמודברי המשך חכמה לגבי ] ב
וכי יש לך אדם מישראל שאין ) כ"ומקורו מתו(י "וברש) כה כו(לו גאל 

, כ בגר"וביאר המשך חכמה מדוע לא העמיד התו', לו גואלים וכו
ש שיהי לו שדה "כ בגר ל"וביאר דכיון שמדובר בשדה אחוזה א

תו או י שירש את אש"הא עדיין שייך שיהיה לו ע' והק, אחוזה
 דכיצד משכחת לה ג "המשך חכמה צע' ד' ולכאור. ירש את אמו

כ גם הוא ישראל "גר שיירש את אמו הרי אם אמו ישראלית א
ואם אמו נוכרית או אף אם נתגיירה שוב אין היא , גמור ואינו גר

אמו מצד הדין דהוי כקטן שנולד ואינו יורשה וגם לא משכחת לה 
   .שדה אחוזה בהיותה גיורת

י "וברש' אם בחקתי תלכו וגו. 1 .מצות עמל התורה מדאורייתא] ג
ע מכיון שזהו מצוה ללמוד דווקא באופן "צ, שתהיו עמלים בתורה

ללמוד כ מדוע אין זה מצוה מפורשת בתורה "של עמל התורה א

זה עמל התורה ' בחקתי תלכו'כ ש"מניין לתו. 2 .בעמל דווקא
קשה לגבי החיוב עבדו כ "כמו. 3.  לימוד התורה סתםההכוונאולי 
' הא מכיון שנענשים תחת אשר לא עבדת את ה, בשמחה' את ה

כ מדוע אין אזהרה מפורשת על דבר זה "א, אלוקיך בשמחה
  .בתורה לעשות המצוות בשמחה

כ איתא "בתו) 'כו ד( ועץ השדה יתן פריו .עץ בן יומו לגבי ערלה] ד
ן ועושה שהאילנות יהיו כמו אצל אדם הראשון שיהא נוטע איל

הרי הפירות יהיו ערלה , ע מה הריוח שיהא בזה"צ, פירות בן יומו
  .שנים ויהיו אסורים' ג

 ונתתי את עריכם .הייתכן-בית שני גומלי חסדים ושנאת חינם] ה
 בית ראשון חרב ב"ע, יומא ט' ובגמ. חרבה והשימותי את מקדשיכם

רה שהיו עוסקין בתו, אבל מקדש שני, עבירות חמורות' מפני ג
מפני שהיתה בו שנאת ? ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב

ולעומת , ח"ע מה שייך לומר על בית שני עוסקין בגמ" וצ.חנם
  .זאת שהיה שנאת חינם הרי זה תרתי דסתרי

  ?מתי מצוה לזמור אילן בשביעית :חידה] ו

  . איזה דבר פעמים מותר באכילה ופעמים אסור באכילה:חידה] ז

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

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

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

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

הזוכה ,  הגרלה בין כל השולחיםךתיערבראש חודש , ודשכל ח. 3
  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, ייבדקו תשובותיו

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

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

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

להקפיד על כתב , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים    
כתב לא ברור לא . ח הפקסברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלו

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

  ח סיון"תשובות ניתן לשלוח עד ר



åéá íàä''úåéøáì êøèöú ìàå ìåç áåè íåé äùò ïðéøîà éîð è 
îâá àúéàã àäá íúø÷çù äî 'é÷ úáù"ç ,é÷ íéçñô"à á' ìåç êúáù äùò àáé÷ò éáø øîà 

 àì àîìéã åà åæ äëìä øîàð éîð áåè íåéá íàä øå÷çì ùéã úåéøáì êøèöú ìàå
à÷åã úáù ïéðòì ÷ø åæ äëìä äøîàð ,äçîùä ìò äá åðéååèöð àìù ,àùî"åé ë" ùéù è

åá çåîùì áééç éë ìåç åðùòé àì äçîù úåöî åá , àøéáñã íé÷ñåô ùéã íúàáäå äéì
åéáã''øîàð àì äæ è.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

îâ ùéã øéòäì äàøð 'åé äùò êééù áåè íåéá óàã òîùîã úùøåôî'' êøèöú ìàå ìåç è
úåéøáì ,äðùîá àúéà äðäã ö íéçñô''ò è''á î ' åì åúçôé àì ìàøùéáù éðò åìéôàã

úåñåë òáøàî, îâáå' é÷'' áò''à î 'îâä õøúîå àèéùô äù÷î ' åìéôà àìà àëøöð àì
àáé÷ò éáøì ,úåéøáì êøèöú ìàå ìåç êúáù äùò øîàã, àñéð éîåñøô íåùî àëä 

éãåî ,êééù äæ áåè íåéá óàã ïðéæç , éøéàîä áúë ïëåè äöéá''ò å''á î 'æå'' ì íãà àäé íìåòì
åéå úáù ãåáëá øéäæ"à ìù åéúåðåæî ìë åøîà úåçö êøã è äðùä ùàøî åì ïéáåö÷ íã

åéå úáù úàöåäî õåç íéøåôëä íåé ãòå" åì ïéôéñåî óéñåä íàå åì ïéúçåô úçéô íàù è
îå" êøèöú ìàå ìåç êúáù äùò åøîà øçà íå÷îá úåéøáì êøèöé àìù øäæé î

úåéøáì , øåèá òîùî ïëåøåà''ë÷ú ïîéñ ç'' èåéá íâã''êééù äæ è.  
  

áìúäì ïåòîù éáø êéøö äéä òåãîøôòá äñåëî äéä éøä äìéôú úòùá íéãâá íò ù  
îä áúëù äî ìò íúù÷äù äîùøä" àì úáù''ò â''á î' îâá àúéàã àä ìò ' ïåòîù éáøã

 äñåëî åôåâ äéäå åéãâá úà èéùôî åéä íéàîåøä éðôî äøòîá àáçúäùë éàçåé øá
 ïîæ òéâäùë  íåéä ìë ãîåìå åøàååö ãò øôòá ùáì ééåìöíéãâáä ,ùøäîä áúëå'' àä à

äìéôúä úòá íéãâáá åîöò úà úåñëì êéøö äéäã , úà äàåø åáì àäé àìù íåùî åàì
äåøòä, êéäìà úàø÷ì ïåëä íåùî àìà ååä ìåçá éñëî àäã  åáúëù äî éôì íúù÷äå
ñåúä 'òîù úàéø÷ àø÷ ÷ø ììôúä àì ïåòîù éáøã ,à''ïåëä êééù àì ë , äìôúá ÷øã

òîù úàéø÷á àìå êééù äæ , áúëù åîëåé ïîéñ åáìëä''øåà äøåøá äðùîá ïëå à''ö ïîéñ ç 'ñ''æ ÷' ,
íúöøúå.  

  

èéìù âøáðæéà éúáù éáø ÷éãöä ïåàâä'' àø''øå äéðúð æðàö úáéùéá î''îéáá î''çî éæëøîä ã''úåëìä éøåøéá àìôðä ñ  
 úåëìä éøåøéá éøôñáã øéòäì äàøðé ïîéñ'' âåæ àéùå÷ íéðôåà äîëá áùééì éúëøàä ,

 ïî ãçàáåò éúàáä íéöåøúä''åùá áúëù äî ô'' ìàéúå÷é úøåú úë ïîéñ''ã è'' úö÷ ä

ñåúä úèéùã ' íäéøáãá òîùîù åîë ïåëä êééù òîù úàéø÷á óàãè óã 'ò''á î ' éðô ïééò

 íù òùåäéðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
íòè ãåò øîåì äàøð ,ôú éøäãäãéîòá êéøö äìé , ïéà åøàåö ãò ìåçá äñåëî äéäùëå

äãéîòá äéä íåéä ìëã øîåì àøáñ.  
  

òîùá áééç íàä úåëåñä âçá åáø éðô ìáé÷ íà" åáø éðô ìá÷ì áåù ö  
åîöò éðôá ìâø àéåäã ïåéë 

îé÷ã àäá íé÷ñåôä íùá íúðãù äî'' ìè äðùä ùàø''ò æ''á î 'ë äëåñ''ò æ''á î'  ìá÷ì íãà áééç
éðôìâøá åáø , òà åáø ìà íòôä ãåò úëìì êéøö úøöò éðéîùá íàä'' ìáé÷ øáëù ô

íòôä ãåò úëìì êéøö ïéà àîìéã åà åîöò éðôá ìâø àéåäã ïåéë úåëåñá åáø éðô.  
  

äáä''éð ïåñìãðî íäøáà ç'' åçøôú äéùåú úáéùé  
äøäî éúòîùù äî ïééöì ùé''èéìù ïééèùãìåâ ïåòîù â''éîòô ùåìù ÷åñôä ìò à í

 êøåëæ ìë äàøé äðùáè íéøáã''è æ'' æåá ùìù áåúë êëìã 'å éë æîøì ' êéøö äðùá íéîòô
åáø éðô ìéá÷äì ,âá 'íéìâø ,á äðùä ùàøáå 'íéîé , úøöò éðéîùáå éáöä íøë øôñá àáåî

äâäì''ø ö '÷åöæ øáøô ùøéä éáö''ðä ÷åñôä ìò ì''ì.  

  

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

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

äøä''èéìù ñåô íééç ÷çöé â'' àíéìùåøé çî''îò ÷çöé éøîà àìôðä ñ''äãð ñ  

ùé äîëç úéùàø øôñáã ïééöì é ÷øô äùåã÷ä øòù''ã â''òá àåä ìùâå úøåãäîáå äù÷ äî ä''ôùú î''ç 
úòøö àìå íéòâð íäì ïéàå òøä ïåùì íéøáãî íãà éðá äîë íéàåøã àä ìò õåøú áúë ,

ùôðá òåá÷ òâðäå úòøöä éë éàãå àìà , ìë äðîî íéìéãá äìòîì äìéì ìë äúåìòáå
 äéìò íéæéøëîå íéùåã÷äåëå ' äáåùú äúùò àì íà íìåòä ïî äúøéèô øçàì åà

äéåàøä , úöáå÷î äèéùá ïééòåè ïéëøò''æ úåà æ 'àøä íùá'' íéìâøîäù åðéöîã äù÷äù ù
úòøöá å÷ì àìå ìàøùé õøà ìò òøä ïåùì åøáéã.  

  
ììôúî äéä äøòîá äéäùë ïåòîù éáø òåãî 

ììôúäì ÷éñôäì øåñà åúðîåà åúøåúù éî éøä  
á íúù÷äù äîîâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íù 'ì úáù''ò â'''á î ' éàçåé øá ïåòîù éáøã

åøàååö ãò øôòá äñåëî åôåâ äéäå åéãâá úà èéùôî åéä íéàîåøä éðôî äøòîá àáçúäùë ,
íåéä ìë ãîìå ,íéãâáä ùáì ééåìö ïîæ òéâäùë ,ãúåù÷äì ùéîâá ïðéøîàã àäî  'é úáù''ò à'' î

à ' åîë åúåðîåà åúøåúù éîãììôúäì éãë åãåîéì òöîàá ÷éñôî åðéà éàçåé øá ïåòîù éáø ,
à''ììôúäì éãë ãåîéìä òöîàá ïåòîù éáø ÷éñôä òåãî ë ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

äáä''éð ïééì÷ éëãøî ç'' åãåãùà àæìòá äìåãâ äáéùé  
ëî õåøú ãåò äæá ïééöì äàøð''åîãà ïøî ÷''èéìù àæìòáî ø'' àì ïéôðòøá ïåà êé÷òì''â ãîåòá 

ìùú'' æåæ àéùå÷ äù÷äù , à÷ååã äæ ÷éñôäì íéëéøö ïéàù íúðîåà íúøåúù éðäã õøéúå
ãåîéìä òöîàá íéæçåàùë , òéâä øáëå ø÷åáá  åî÷ íà ïåâë íéãîåì ïéà ïééãòùë ìáà

 ììôúäì íéáééç úéáøò úìôú ïîæ ïééãòå äìéìá ãåîìì åøîâ øáëù åà äìôú ïîæ
íáëù íãå÷ ó÷éú ,÷ àì äæ éôìåéãéî äù .  

  
áîøä úèéùì éøä åúùàì úåàîèì øåñà ìåãâ ïäë òåãî'' äúîùë äùà ìë í  

úåàîèì ìåãâ ïäëì øúåî äåöî úîìå äåöî úî àéåä  
áîøä úèéùì êåðéç úçðîä íùá íúù÷äù äî''íô "äî á 'å äëìä ìáà ' ïäë ìù åúùàã

íéøôåñ éøáãî àìà äì àîèî åðéàå åçøë ìò äì àîèúî ,äåöî úîë äåàùò , ïåéë
àåä àìà ùøåé äì ïéàù ,äá ÷ñòúéù éî àöîú àì ,úåù÷äì ùéã , ìåãâ ïäë òåãî

áîøä úèéùì éøä åúùàì úåàîèì øåñà'' úîìå äåöî úî àéåä äúîùë äùà ìë í
úåàîèì ìåãâ ïäëì øúåî äåöî.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ãâã  äåöî ùé ìåãâ ïäëá äðäã õøúì äàøð åéçà åì ïéà íàå øùåòá íâ åéçà ìùî åäì

åúåà íéøéùòî íéðäëä , åäìãâã ÷åñôä ìò ééçá åðáøáåë àø÷éå''é à ' àéáî ñçðéôá äùòî
ìåãâ ïäë åúåðîì åéçà åðîðù úúñä ,øäá íéðáà áöåç åäåàöîå åëìä , åúåà åì åàìéîå

áäæ éøðéã áöçî ,à''àöîú àì åúùàù ùùçä íéé÷ àì ìåãâ ïäë éáâì ëíéìôèî .  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,øåîâ äåöî úîë äðéà ïäë ìù åúùà äðäã ,ñåúá øàåáîù åîë ' óã úåîáé

ô"ò è"ãá á" ïåéë ä ÷øù àìà"äàåùò "äåöî úîë , ÷ñòúéù éî àöîú àì àîúñîù íåùî
äìéáùá ,òà"ïéøáå÷ ùé íà àø÷ àìù ô ,ëá åìé÷ä äîì íòèääù äàøðå àîèì ïä

òà åúùàì"äáø åúùåã÷ ïéàù íåùî àåä øåîâ äåöî úî äðéàù ô , øàåáîù åîë
àøá" ïúùøôá ùô 'ë"ñô à 'á ,'òà åéáàì úåàîèì åì åøéúä äæ ììâáå"÷ôñ àåäù ô ,

äúðéæ àîùã ,àùî"åîàì åìéôà àîèì åøéúä àì äáø åúùåã÷ù ìåãâ ïäëá ë ,àå" ë
ä"îì àìà úåàîèì ìåãâ ïäëì åøéúä àì äøåîâ äåöî ú  .  

   

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
é"ìåãâ ïäë úùà àéäù ïååéëã ì ,úîñøåôîå äòåãé äùà àéä ïë íà , úîë äáéùçäì ïéàå

äååöî ,íéøáå÷ äì åéäé éàãååáã,ú øèôðùëù åðéöîù åîëå " åàåáéù àåáéø íéùéù êéøö ç
 åúåååìì)øåòéù åì ïéà íéøçàì éðúîã ïàîå(, úùàá íâåú "ãåáë íéâäåðã åðéàø ç , øáç úùàã

øáçë,äúøåá÷á ÷åñòì åàåáé íéååìî éôìà éàãåå ìåãâ ïäë úùàá àìéîîå  ,äååöî úî éåä àìå. 
  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"שליטאשר אנשיל שוורץ להרב 

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
úëøòîä éðééðò ìëá íéøåøéáì ,ìèá :057-3166560  
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