
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  איך היה בלעם נביא הרי משה ביקש שלא תשרה שכינה 

  ?על גוים ונתנו לו בקשה זו

  .'אלי וגו'  והשבותי אתכם דבר כאשר ידבר ה'ב ח''כבפרשתן 
  

אמר רבי יוחנן ' מ א''ע' ברכות ז'  מהא דאיתא בגמ:יש להקשות

משום רבי יוסי שאחד מהדברים שביקש משה מלפני הקדוש 

, ונתן לו, נתנו לו שלא תשרה שכינה על אומות העולםברוך ו

י שם שהרי לסוף "ופרש, ונפלינו אני ועמךז ''ג י"שמות לשנאמר 

כ איך ''א, שאלתו כתיב גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה

וכן , ז''ג י'''י בפרשת כי תשא ל'' כך מקשה רש,שרתה שכינה כאן על בלעם

  . 'מ ב''ו ע''ב ט''א ב''במהרש
  

  :א כמה תרוציםאיכ

, י שריית שכינה אלא נופל וגלוי עינים"אין דבריו של בלעם ע .א
  . ז''ג י''י פרשת כי תשא ל''כך תירץ רש

 מהא דאיתא :תמה על תרוץ זה 'מ ב''ו ע''ב ט''בא ''אבל במהרש

כולהו תנאי דסבירא להו דאיוב לאחר מתן תורה ' התם בגמ

ומרים דסבירא לבר מיש א, סבירא ליה דאיוב מישראל הוה

, ד מאומות העולם הוה"דאי ס,  ליה דאיוב בימי יעקב היה

והא , בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על עובדי כוכבים

אמר מר בקש משה שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים ונתן 

י מה ''ולפי שיטת רש, ונפלינו אני ועמךג "שמות לשנאמר , לו

 משה נמי היה ההכרח שאיוב מישראל היה דהא אחר בקשת

  . י שריית השכינה כמו בבלעם"להם הנבואה בסתר שלא ע

 לא ביקש משה רק שלאחר מיתתו שלא ישרה שכינה על .ב

ל אתי שפיר ''אומות העולם אבל בחייו לא ביקש לפי הנ

ל בתר דשכיב ''ב הנ''ב' וכן אתי שפיר הגמ, דבלעם היה בחייו

וכולהו , משה מי שרתה שכינה דלא בקש אלא עד אחר מותו

א ''כך תירץ המהרש, א לבתר דשכיב משה היה איוב"תנאי לבר מי

  .'מ ב''ו ע''ב ט''ב

 אין הקדוש ברוך הוא 'מ א''ח ע''נדרים ל' פ מה דאיתא בגמ'' ע.ג

, משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר וחכם ועניו וכולן ממשה

, קשה דבלעם לא היו מעלות אלו והיה ההפך ממשה רבינו

א ''וכן משמע מהרשב, עיין לוית חן פרשת ויקהלש שם "ש הראאכן בפירו

שם דלהשראת ' כתב דהא דאיתא בגמוכן בעיון יעקב שם  , שם

היינו להשראת השכינה , ל"השכינה בעי כל התנאים הנ

אבל לנביאות שלא בקביעות אין צריך את כל , ש"בקביעות ע

ל אתי שפיר ''לפי הנ, התנאים לכן שרתה שכינה על בלעם

דמשה ביקש רק שלא ישרה בקביעות על אומות העולם 

  .כך תירץ בספר נחלת יעקב ויהושע בפרשתן, השכינה אבל לעראי לא ביקש

  

  האם יש חיוב לשמוע בקול נביא גוי 

  ?והאם כשמתנבא שקר חייב מיתה

 כתב אם יעמוד איש בין מהאומות א"ת ה"ט מיסוה"פ ם"הנה ברמב

שלחו להוסיף או ' יאמר שהבין מישראל ויעשה אות ומופת ו

או שאמר , לגרוע או לפרש במצוה מן המצות שלא שמענו ממשה

שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות 

ז נביא שקר שהרי בא להכחיש "ה, אלא מצות לפי הזמן היו

' ומיתתו בחנק על אשר הזיד לדבר בשם ה, נבואתו של משה

  .אשר לא צווהו
  

 דלכאורה :ם''העיר על הרמבט ''ח סימן ק''אור ברי יציבת ד''ובשו

ובנביאי , ע"ע בהך נביא מהאומות אם אומר לישראל או לאוה"צ

דהרי קרא , אך זה אינו, ע אם צריכין ישראל לקבל נבואתו"אוה

כ "א, אליו תשמעון' נביא מקרבך מאחיך וכוו "ח ט"דברים ימפורש 

, ע מיירי"כ דלאוה"וע, ה אין החיוב לישראל לשמוע"לנביא או

  . נ חייבין לשמוע בקול נביא שלהם"ע אי ב"וגם זה צל
  

 בקש משה שלא תשרה ב"ו ע"ב דף ט"וכן ב' ברכות ז 'אבל האמת שבגמ

א "ובמהרש, ם ונתן לו שנאמר ונפלינו אני ועמך"שכינה על עכו

י שריית שכינה " דאין דבריו של בלעם עז"ג י"שמות לי "שם מרש

א דלא "ז המהרש"וכתב ע, י עינים ובסתר ובגניבהאלא נופל וגלו

כ בתר "וא, קשה מבלעם דכוונת משה רבינו רק לאחר פטירתו

דלא שרתה שכינה , שקרן הוא', דשכיב משה כשמתנבא בשם ה

ם לגבי נביא האומות משום "ומה הוצרך הרמב, עליו כלל

תיפוק ליה דשקרן הוא דאחר דשכיב , דהוסיף או פירש מצוה

ונסתבכתי מאד עד שראיתי שגם ביד ,  נבואה בהםמשה ליכא

וכתב שיגע וחיפש הרבה ולא , ת עמד קצת בזה"המלך שם ביסוה

נ על נביאות שקר שיהיה מיתתו בחנק "מצא איך מוזהר ב

וגם דבדין חיוב מיתה של , ט ממלכים"ם לא חשבו בפ"והרמב

אך הנביא ' נביא שקר כתיב נביא אקים להם מקרב אחיהם וגו

הרי כל עיקר חיוב מיתה לא נאמר ', זיד לדבר בשמי וגואשר י

ע ותמה שלא התעוררו המפרשים בזה על "והניח בצ, רק בישראל

  . ם"הרמב
  

על , בסופו ז"מצוה תקי העיר על מה שכתב המנחת חינוך ובדברי יציב

ם כתב להדיא ''דהרי הרמב, נביא שקר ונוהגת בכל אישי ישראל

  .ש באריכות''ונש נביא שקר עידגם באחד מן האומות שייך ע
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אדם שאומר שאפילו יתנו לו הרבה כסף לא יעשה דבר מסוים  

  ?האם זה סימן שהוא מתלמידיו של בלעם שהוא נפש רחבה

 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק ח''ב י''כבפרשתן 

   .'מלא ביתו כסף וזהב וגו
  

 אם יתן לי  שנפשו של בלעם רחבה משום שאמרי"וכתב ברש

  .בלק מלא ביתו כסף וזהב
  

דנפש רחבה הוא מתלמידיו  ט"ה דאבות משנה י"פוכן איתא במשנה 

  .כ לפסוק זה"ל לאבות ציין ג"א ז"ובביאור הגר, של בלעם הרשע
  

' כתב דבר נפלא על הא דאמרינן בגמ' ז עמוד ב''ברכות נ א"ובמהרש

, ה נאהואש, אלו הן דירה נאה, שלשה מרחיבין דעתו של אדם

ל ומרחיבין היינו שיהיה דעתו ונפשו רחבה ''וז, וכלים נאים

  .ש בבלעם ונפשו רחבה"ז כמ"למיהדר אחר תענוגי עוה
  

 אמר רבי יוסי בן 'פרק ו אבותמהא דאיתא במשנה : יש להקשות

קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי 

 מקום אתה אמרתי שלום והחזרתי לו שלום אמר לי רבי מאיזה

לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך 

שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב 

ואבנים טובות ומרגליות אמרתי לו בני אם אתה נותן לי כל כסף 

וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם איני דר אלא במקום 

בן קיסמא היתה רחבה והרי אדרבה י "וכי גם נפשו של ר, תורה

ק יש להוכיח כי נפשו היתה רחבה יותר מנפש "י ב"מדברי ר

ק אמר כל כסף וזהב "שבלעם לא אמר רק מלא ביתו וריב, בלעם

ת מים חיים רפאפורט באוצרות "וכן מקשה בשו, כך מקשה במדרש תלפיות, שבעולם

  .ס"חיים שבסוה
  

  :איכא כמה תרוצים

, אמר דבר שאפשר להיות, לעם מלא ביתואדרבה מה שאמר ב .א

ורבי יוסי בן קיסמא שאמר כל כסף וזהב שבעולם שדבר אי 

ורבי , כ בוודאי דבלעם היה מכוין באמת לזה"וא, אפשר הוא

כך , יוסי בן קיסמא לא אמר כך אלא כדי לפרוש ממנו עיין שם

  .תירץ במדרש תלפיות

 אליהו  מהא דאיתא בתנא דבי:אבל יש שהקשה על תרוץ זה

ענין כזה גם באליהו הנביא דאמר אפילו אם ' פרק אזוטא 

וזה אפשר , עיין שם' אתה נותן לי אלף אלפים דינרי זהב כו

  .כ התירוץ אינו עולה יפה"וא, להיות

משמע הא אם ,  מפני שבלעם השיב בלשון לא אוכל לעבור.ב

יכול לעבור היה עובר אף על פי שהיה יודע דעת עליון וידע 

מ תאות וחמדת ממון גברה אצלו לעשות נגד רצון " מי"בהש

אבל רבי יוסי בן קסמא אמר אפילו אתה נותן לי כל , י"הש

כסף וזהב שבעולם אין אני דר אלא במקום תורה שנאמר טוב 

כ נראה מדבריו דאפילו "א, לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

היה יכול ליתן לו מכל מקום התורה חביבה עליו יותר מכל 

ת מים חיים רפאפורט באוצרות "כך תירץ בשו,  וזהב שבעולם עיין שםכסף

  .ס"חיים שבסוה

 בענין 'מ ב''ה ע''ב כ''בא ''ויש לציין דבר נפלא מה שכתב המרש

אוהב "'  ט' קהלת הל שמעתי דרך צחות בקרא '' וזרדיפת הכסף

אוהב כסף ביותר ובקש '  כי היה איש א"כסף לא ישבע כסף

 שיגע בו הוא בידו יהיה נעשה כסף שבכל מה' מהאל ית

ה מלא שאלתו והנה הוא כשבא לאכול לחם נגע בו ידו "והקב

  .ש לא ישבע כסף"ונעשה כסף ולא היה לו מה לאכול וז

  

  ?האם לנכרי יש חלק לעולם הבא

  . תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו'ג א''כבפרשתן 
  

הישרים וכי מה  מה כוונתו היה שרוצה למות כמו :יש להקשות

  .איכפת ליה איך מת
  

  :איכא כמה תרוצים

מכאן יש להוכיח מן התורה שישראל יש להם חלק לעולם  .א

הבא שהרי ברוח הקודש היה מדבר ואם אין תועלת למתים 

בדעת זקנים מבעלי וכן כתב , חיים פלטיאל' כך תירץ  ר, למה לי מות ישרים

   .התוספות

 על הא דאיתא במשנה 'קה עמוד אסנהדרין  'וכן איתא להדיא בגמ

בלעם '  דבלעם אין לו חלק לעולם הבא ומקשה בגמט''סנהדרין צ

מתניתין מני  , הא אחריני אתו, הוא דלא אתי לעלמא דאתי

ישובו "' תהלים טרבי יהושע היא דתניא רבי אליעזר אומר 

ישובו רשעים " רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים

אלו , כל גוים שכחי אלהים, לאלו פושעי ישרא, לשאולה

אמר לו רבי יהושע וכי נאמר , דברי רבי אליעזר, פושעי גויים

אלא , בכל גוים והלא לא נאמר אלא כל גוים שכחי אלהים

כל גוים שכחי ,  ישובו רשעים לשאולה מאן נינהו'תהלים ט

 תמת ג"במדבר כאמר , ואף אותו רשע נתן סימן בעצמו, אלהים

תהא אחריתי , ם תמות נפשי מות ישריםא, נפשי מות ישרים

  .ואם לאו הנני הולך לעמי, כמוהו

ר ''ק מרן האדמו''שמעתי פעם קושיא נפלאה ממורי ורבי כ

איך אפשר לומר שלגוי אין לו חלק לעולם : א''מצאנז שליט

אלה המצוות "הרי כתוב בתורה הקדושה פרשת אחרי , הבא

י בהם  י ח" וכתב רש"אשר יעשה אותם האדם וחי בהם

, והלא סופו הוא מת, שאם תאמר בעולם הזה, לעולם הבא

 היה רבי מאיר אומר מנין 'עמוד א' עבודה זרה ג' והרי אמרינן בגמ

שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול תלמוד 

 אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ח''ויקרא ילומר 

, הא למדת, אדםכהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא ה

, הרי הוא ככהן גדול, שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה

חזינן דהפסוק מיירי נמי מגוי ועל זה אמרינן שיש לו עולם 

  .הבא

 'מ ב''ה ע''יומא פ' הרי בגמ, י לעולם הבא''דאיך כתב רש: ותירץ

, ילפינן מהכא דפקוח נפש דוחה שב דוחי בהם ולא שימות

אלא בעל כרחך , ה לעולם הזהכ חזינן דחיים הכוונ''א

ל מה דרשינן מוחי בהם תלוי אם גוי יש לו חלק ''דמחלקת הנ

כ הפסוק מיירי מעולם ''דאם אמרינן שיש לו א, לעולם הבא

  .ואם סוברים שאין לו בעל כרחך דהכוונה לעולם הזה, הבא

הדרגות בצדיקים '  שיש ב'ב ב''א קכ"זוחל אנשי אמת " אמרו ז.ב

שיוצאת הנפש מן הגוף והולכת באין מסך ' הא, בשעת מיתתם

ויש צדיקים , מבדיל באין מעכב עד מקום האושר העליון

שביציאת הנפש לא ישיגו גדר זה ונמנעים מלכת תכף ומיד 

, ומתעכבים עד זמן מה אם יהיה להם איזה חטאים וכדומה

ולזה בחר בלעם לשאול , ואפילו חטא כל שהוא יסובב הדבר

בשעת מיתה תהיה כמיתת אותם שהולכים גדר העליון שנפשו 

כך תירץ באור החיים , ביושר את פניו יתברך באין מסך באין מעכב

  .הקדוש בפרשתן

והכוונה בהם ,  עוד אפשר שדבריו גם בזה ברוח הקודש נאמרו.ג

היא תמות נפשו מות ביד ישרים שיהרגוהו ישראל כמו שכן 

ויש עוד הרבה פרושים מה היה כוונתו , ש עוד''עי, כך תירץ האור החיים הקדוש, היה

  .בתמות נפשי מות ישרים



  מי שרוצה ללמד הלכות שחיטה לאברכים 

  ?האם מותר לו להכניס סכין לבית הכנסת

  . ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו'ה ז''כבפרשתן 
  

 יליף מכאן שאין נכנסין בכלי זיין לבית א''ב ע''סנהדרין פ 'הנה הגמ

  .המדרש
  

מכלל דעד , כתיב ויקם מתוך העדה ויקח רומחמדי ''וברש

  .השתא לאו בידו הוה
  

 בבית הכנסת יש אוסרים להיכנס' א סעיף ו"קנ' ח סי"אור ל''הנה קימ

, והטעם לפי שהתפלה מארכת ימיו של אדם, בסכין ארוך

כך כתב בית יוסף בטור בסימן הזה ששם מקור של האי בשם ספר , והסכין מקצרת

  .ארחות חיים
  

י משם האורחות " דמדוע הכא בדין זה שהביא הב:הקשותיש ל

משום דהוא , נ סכין ארוך"חיים מבואר דאין להכניס בביהכ

, ומשמע מזה לכאורה דסכין קצר שרי', מקצר ימיו של אדם וכו

י משמיה "כתב הבפ ''סימן קומדוע בהלכות ברכת המזון 

פי שנהגו לכסות הסכין בברכת המזון ל, דהאורחות חיים גופיה

ואינו , שהוא מקצר ימיו של אדם והשולחן מאריך ימיו של אדם

חשו לאסור ומשמע דבכל סכין , בדין שיניף המקצר על המאריך

כך , ומאי שנא, ואפילו בסכין קצר' מטעם זה דהסכין מקצר וכו

  .א''ח סימן קנ''ז אור''מקשה הט
  

  :איכא כמה תרוצים

ין ובזה יש שאני ברכת המזון דלא בעי אלא לכסות הסכ .א

אבל כאן , ואמאי לא נעביד הכי, אפשרות לכסות לכל סכין

שיצטרך לסלק מעליו הסכין לגמרי וזה טירחא יתירה 

כ לחזור וליטלו וגם לפעמים יש בו צורך באותו "ואח, לסלקו

רק בסכין ארוך שאין בו צורך , יחוהו בזהכ לא הטר"פעם ע

  .ז''כך תירץ הט, כל כך

כוסה ואינו נראה שפיר שרי וכמו בסימן  לעולם כל שהסכין מ.ב

פ ולהכי לא אסר הכא אלא בסכין ארוך משום שהוא ''ק

מגולה ונראה תמיד ואף כשמונח בתוך תערו עדיין הוא נראה 

אבל בסכין קצר מסתמא הוא נתון בתוך כיסו , ולהכי אסור

קפ ' כ בסי"ומשא, של אדם ואינו נראה כלל ולהכי שרי

 בגלוי ולכן הצריכו לכסותו ולא דהסכין מונח על השולחן

  .'ק ג''א ס''כך תירץ במאמר מרדכי סימן קנ, חילקו בדבר בין ארוך לקצר

 נסתפק האם א''חושן משפט סימן י' חלק א כרך ג ת עטרת פז"הנה בשו

מותר להכניס סכין לבית המדרש כדי להתלמד הלכות 

ז דלעיל מתבאר דמשום הכי "וכתב דלפי דברי הט, שחיטה

משום שלפעמים יש , נ"רו בסכין קטן להכניסו לביהכלא גז

כ בסכין גדול שאין בו "ומשא, נ"בו צורך להכניסו לביהכ

כ בפשטות מתבאר מדבריו אלו דכל אשר "וא, צורך כל כך

ואפילו , נ דשרי"אה, נ"הוא צריך להשתמש בסכין בביהכ

ב מדברי הביאור הלכה "ובאמת כן מבואר כיו, שהוא ארוך

 שכתב ומסתברא שאין להחמיר בזה אלא ן ארוךה בסכי"שם ד

והסכין , באנשים דעלמא שאסורים לאכול בבית המדרש

אבל תלמיד חכם , שנושא לשם הוא שלא לצורך תשמיש

והסכין שנושא שם הוא לצורך , שמותר לאכול ולשתות שם

כמו בכל אכילה שלא הוצרך , תשמישו מסתברא דמותר

 בעת שגמר להשתמש בו ומתחיל לברך ברכת לכסותו רק

שאפילו סכין גדול , ומסתימת מדבריו אלו משמע נמי, המזון

כ "וא, נ"נ דשרי להכניסו לביהכ"כל שיש לו בזה צורך אה

דהיות ואין מכניסים את , ז יש לומר גם הכא בנידון דידן"לפ

אלא עושים זאת לצורך לימוד , נ בכדי"אלו הסכינים לביהכ

צורך מצוה זו שפיר מקרי , ה וסדר העמדת הסכיןשחיט' הל

  .צורך

  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "ינד הגר שליטי ידידינו הרב מרדכי זיסק"מדור זה נודב ונערך ע

 איך זכה ומדוע זכה בלעם הרשע שכל יום יאמרו ישראל .פרשת מה טובו] א
  .פרשת מה טובו אוהליך יעקב, ס מדברותיו"בביהכנ

' כג יז "נ ח"במום "הרמבכב לב .  על מה הכית את אתנך.ח בגוי"איסור צער בע] ב
בואר מ, ח דאורייתא מאמרו על מה הכית את אתנך"אמרם צער בע

ע מדוע שיהא נוהג איסור זה "וצ, ת"ח מה"שבלעם עבר על איסור צער בע
' ח לא אחד מז"מצוות ולא יותר וצער בע' נ נצטוו רק בז"הרי ב, בבן נח 

  . מצוות אלו
ן ִלי ָבָלק כב יח   .ק"מאי שנא בלעם מהתנא ריב] ג ַּויֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָבָלק ִאם ִיּתֶ

ֶסף ְוָזָה  -מלא ביתו כסף וזהב ' י כ"וברש 'וגוּב לֹא אוַכל ַלֲעֹבר ְמלֹא ֵביתֹו ּכֶ
ראוי לו ליתן לי כל כסף , אמר. למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים

י בן "ו על ר"וקשה מאי שנא מהמבואר במסכת אבות פ' וכו, וזהב שלו
אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום קסמא שפעם 

אמר לי רבי מאיזה מקום אתה אמרתי לו מעיר גדולה והחזרתי לו שלום 
של חכמים ושל סופרים אני אמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני 

נרי זהב ואבנים טובות ומרגליות אמרתי לו אם אתה דאתן לך אלף אלפים 
כ " וא,עולם לא אצא למקום שאינו מקום תורהבנותן לי כל כסף וזהב ש
שנאמר לכאורה גם אצל ,  מלשון כזה של בלעםמאי חזית לדרוש לרעה

  .ו לומר על התנא הצדיק שהיה לו נפש רחבה"וח, רבי יוסי בן קסמא
פ "עכ( איזה מחוייב מיתה לא נאמר בו הכלל של קם ליה בדרבה מיניה .חידה] ד

   .)קשור לפרשה-לחלק מהשיטות

  .ב של מרנן ורבנן"י ב"השאלות דלהלן נמסרו ע
אלו דברים א פאה א במשנה  .א" אהרן לייב שטינמן שליטשאלת הגאון רבי] ה

שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא כיבוד אב 
ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו ותלמוד תורה כנגד 

שבזמן , ב אמאי לא כל מצוה נחשבת שאוכל פירותיה בעולם הזה" וצ:כולם
  .ש"י שלכן הוי ש"וכמו שמצינו לעניין פרוטה דר. ליתן פרוטה לענישעוסק במצוה פטור מ

אחר שלבש '  כא "ה ס"כ' סיע "בשו .א"שאלת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט] ו
מצוות ' כ נימא כך בכל ב"ע א"וצ. טלית מצוייץ יניח תפילין שמעלין בקודש

ות שיש לפניו ואחת חשובה יותר משהניה שיעשה תחילה את המצוה הפח
כ אמאי יש כללים אחרים של תדיר "וא, ט דמעלין בקודש"חשובה מה

ל הכלל "וכן מקודש ושאינו מקודש הרי תמיד צ, ושאינו תדיר תדיר קודם
  .של מעלין בקודש

אורח חיים סימן שולחן ערוך ב' כ .א"שאלת הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט] ז

כגון לקרוא , ם לצרכו ואם צריך ליכנס בה,ס" לגבי קדושת ביהכנ',אקנא 
כדי שלא , כ יקראנו"ואח, יכנס ויקרא מעט או יאמר דבר  שמועה, לאדם

יאמר , ואם אינו יודע לא לקרות ולא לשנות; יהא נראה כאילו נכנס לצרכו
, כ יצא"קרא לי פסוק שאתה קורא בו או ישהה מעט ואח: לאחד מהתינוקות

ע על "וצ, )ה, הילים פדת(אשרי יושבי ביתך : שנאמר, שהישיבה בהם מצוה
מדוע צריך לקרוא לתינוק הרי , ע על מי שאינו יודע לקרות ולשנות"השו

כ אז שיאמר הלכה "ס א"שאסור ליכנס סתם לביהכנ, יודע את ההלכה הזו
  .ג"זו בעצמה וצע

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

  כללי השתתפות
  . 1000₪אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך , כונהכל תשובה נ. 1
כך שכל מי שישלח יותר תשובות , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2
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äøåá÷ ïåòè äæ éøä øåáéö úéðòúá íãà úåîöò óåøùì øúåî êéà  

 äðùîá àúéàã àä ìò íúù÷äù äîè úéðòú''ò å''à î ' ïéðúåð íéîùâä ìò øåáéö úéðòúáã

îâáå ãçàå ãçà ìë ùàø ìò äì÷î øôà 'è úéðòú''ò æ''à î' éãë  íòèäã  åøôà åðì øåëæéù

÷çöé ìù ,ñåúáå 'è úéðòú''ò å''á î 'è ïëå''ò æ''à î 'ã'' äì÷î øôà ä íöòî éåä øôà åúåàã åáúë

íãà ,úåîöò äéä äãé÷òáå äãé÷òä ïåøëæì éåä øôàä éøäù ,úåù÷äì ùéã , äéä êéà

äøåá÷ íéëéøö éøä íãà úåîöò óåøùì øúåî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ éàîù '' àîåã''úãä é÷éæçî ö 

íéðôåà äîë ãåòá õøúì äàøð ,ãçàä{ êéøö ïéà ìôðáã äéì àøéáñã íé÷ñåôä úèéùì 

 äøåá÷ë÷ú ïîéñ íäøáà ïâîá ïééò''ñ å''ë ÷ 'à'' ìôðî íöòá äéì úçëùî ëéðùä{ úåçô íöò 

ùøá ïééòå äøåá÷ éòá àì äøåòùëî'' éä úåëøá 'ò''á î 'ùëî úåçô íöòã éòá àì äøåò

 íéìéáà íçðì úîù åðáî äøåòùî íöò ïðçåé éáø ç÷ì àîòè éàäîå äøåá÷éùéìùä{ 

 äãð úëñîá ïééòî''ò ä''á î ' åðéà ãéä áâ ìò úøôñð äðéàå ãéá äøéúé òáöà åì ùéù éî

àùî éáâì äàîåè åøæâ ïðáøãî ÷ø àîèî , äøåá÷ äëéøö äðéà äàîåè åì ïéàù ïåéëå

éòéáøä{áùøá ïééò ''í á''è÷ á'' æ úî ìù ïùäã ïùä íöò åðééä åðáî íöò ç÷ì ïðçåé éáøã

 àîèî åðéàéùéîçä { åðéàù íé÷ñåôä íùá ïåéìâá íúàáäù äøéöé øôñî àøáðù íãà

àîèî ,à''äøåá÷ êéøö åðéàù øáúñéî ë.  
  

äøä''èéìù ïéîæàø á÷òé â'' à  

áòéä úåäâäáã øéòäì ùé''ñåúä åáúëù äî ìò úéðòúá íù õ 'éôøåùù íãà úåîöò ï

æå äù÷ä''äæë øáã úåãáì íéìâø ïéðî ì ,éàãåá àåä øæ êà , íöò äæéàî êîöò ìò äîúå

äæ øôò àäé íãà ,åäåàöîé äéàå ,êë ìéáùá éãåäé íãà íöò åôøùé éøä , åç÷é íàä åà

íùàø ìò åäåðúéå åäåôøùéå éøëð úàî íöò ,àúùáù àúòã éàäî ïìöéì àðîçø.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  

õøúì äàøð ,ò''îâä ìò àúáéúî ìù íéøåàéá èå÷ìéá àáåîã äî ô 'ä úåëøá 'ò''á î '

ø øîà 'øéá äàøéùòã àîøâ ïéã ïðçåé , äøåá÷ úáåç äæ ìò ìç éøä íéðåøçàä åù÷ä

äøåá÷ úåöî ìèéáå åîöòì ïðçåé éáø úàæ øééù ãöéëå ,õøúì åàéáäå ,î äøòäá'' äæå æ

 õøéúù éî ùéå íðåùì àáåîë ïðçåé éáø ìù åðá ìù åôåâî íåìë øàùð àìù ïåéëîù

 áåéç äæ ìò ïéà ïëì äøùá ìë ñîðå ìåãâ äøåé êåúì ìôðù ïåàâ íéñéð áø ùåøéôá

äøåá÷ , õåç íãà åúåàî  íåìë øàùð àìù äæë ïôåàá øáåãîù øîåì øùôà äæ éôì

äøåá÷ áåéç ïéà àðååâ éàäëáå íöò åúåàî.  
  

äøä''ìù õøòä äéîçð âèé'' àçî ÷øá éðá''íéùåã÷î øàô ñ  

ùøá ïééòå äøåá÷ éòá àìã äøåòùëî úåçô íãà íöòî äéä øôàäã õøúì äàøð'' é

ä úåëøá 'ò''á î ' íöò ïðçåé éáø ç÷ì àîòè éàäîå äøåá÷ éòá àì äøåòùëî úåçô íöòã

íéìáà íçðì úîù åðáî äøåòùî.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé   

ì ùéåùáã ïééö" ïäëä íù úè ïîéñ'' å íîöò åôøùù íéùðàäî øôàî éåä äæã ïëúéã áúë

îë íäéúåðååò ìò äáåùú íäì äéäúù éãë"øá ù" åîöò úà óåøùì åðåöøá äéäù æ

îëå"áçøá ù" àô ïéùåã÷á''ò à" áùøôå äåâá áéúéå ÷éìñ àúéáá àøåðú àøâù àåäã" é

äáåùúá úåðååò úøôëì åîöò úéîäì. 

  

î òåãîäøåá÷ íéðåòè äàðä éøåñéà ìë éøä åìå÷á íéòîåù åúåà åøá÷éù äöåø åðéàù é  

éøâä íùá íúù÷äù äî''öæ áéùééìà ù''îâá àúéàã àä ìò ì 'î ïéøãäðñ''ò å''á î ' àéòáéà

àåä àðåéæá íåùî äøåá÷ åäì ,àåä äøôë íåùî åà ,äðéî à÷ôð éàîì , àðéòá àì øîàã

àøáâ àåääì äåøá÷éìã ,î úøîà éàäéðéîë ìë àì àåä àðåéæá íåù , íåùî úøîà éàå

äøôë àðéòá àì øîà àä àåä äøôë ,éàî ,îâä øàùðå '÷ôñá , ãöéë úåù÷äì ùéã

øá÷ðù íãà øåá÷ì åëøèöé àìù úåøùôà àøîâä äìòî ,äàðäá øåñà úî àìä ,

íéøá÷ð äàðä éøåñéà ìëù àéä äëìäå ,ì äøåîú úëñîá øàåáîë'' ãà'' òé÷ôäì øùôà êéà ë

äæ øáã ,íäá ùîúùäì åàåáé àìù éãë àåä äàðä éøåñéà úøåá÷ì íòèä äðäã õøéúå ,

úåùîúùäì ùùç ùéùë éìéî éðä ,åôåâá åùîúùéù ùùç ïéà úîù íãàá êà.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

äøä''èéìù õéáå÷øô äùî â'' à  

äøä''èéìù ñåàø÷ ìãðî íçðî â'' àùåøéíéì  

úùøåôî àøîâ ãâð äæã øéòäì ùé ,ë÷ ïéìåç''à ãåîò á 'î äãð'' ä" øåò äøåú øáã àìåò øîà

øåäè íãà ,àîè åøîà íòè äîå ,ïéçéèù åîàå åéáà úåøåò íãà äùòé àîù äøéæâ , ïëå

øã ùøãîá øàåáî"åáìëì åîàå åéáà úà ìéëàîù éåâ äàø ò , úà íéîøåú íåéä íâå

òãîì íôåâ ,ù ïëúé èìçäáåíäéøåä ìù íôåâ úà òãîì íéîøåú åéä.  
  

äøä''èéìù íéåá ãåã â'' àø''îäéáá î''øúéá æðàö ã  

éøâä úééùå÷ã ïééöì ùé''åùá øëæåî øáë åöåøúå áéùééìà ù''åé âðåò ú''ö ïîéñ è''ä.  

  

ìëåàä ìåëàì øåñà íàä ïùéå ñåèîá åìù àñëä úçú ïéìëåà çéðäù éî  

ìåëàì íãàì øåñàù ïéãä íúàáäù äîäèîä úçú íéçðåî äéäù íéìëåà  , íúìàùå

ìëåàä ìåëàì øåñà íàä ïùéå ñåèîá åìù àñëä úçú ïéìëåà çéðäù éîá.  
 

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  

áîøä ìò æåò ìåãâîä ïééöì ùé" íìä 'éô çöåø"ä á" äæå à÷åã åàì äèîä úçúù øîåàù"ì .

ä àìà åäðéè÷ð à÷åã åàì"ïäá àöåéëì äìá÷ð äìá÷ íàå åá àöåéëå äèî éáâ éúøîà  ,

ëò"ì.  

  

ò àøáðù íãà''ìäàá àîèî íàä úîùë äøéöé øôñ é  

äî íúàáäù  úåøäè éøãñ øôñ íùáò ã óã úåìäà" á íà äøéöéä øôñî øöåðä íàä ÷ôúñðù

åúúéî øçàì ìäàá àîèî.  
  

äáä"ð ãéåø äéøæò ç" éáéùé"íéìùåøé à÷ååéøèñéîçàø íéðéò øåàî ÷  

äì ùé óñåé éøîà øôñá àúéàã äî àéáç íéãòåî" äîã÷äá áøäîì ñçåéîä áúëîá" âàøôî ì

íìåâä úøéöé úåãåà àôåâ , íù áåúëå"ðä àøáâù éì äàøð íâ" åðéà åìåèéá øçàì ì

äùòð ÷ø ãìåð óåâ åðéà éë ïòé àîèî.  
  

äáä''éð ïåîøò éáö ç'' åíéìùåøé äùî ééç úáéùé 

çä øåàä áúëù äî éôì øéòäì äàøð ìàøùé äøåúä úìá÷ çëî ÷øù ùåã÷ä íéé

íéàîèî ,àå íéàîèî åéä àì ìàøùé äøåúä àìåì ìáà'' íìåâìù åìéôàù øîåì ùé ë

ïéðîì íéìùäì ìåëéù íãà ïá ìù øãâ ùé , úà ìáé÷ àì àåä íìåòìù éàãåá ìáà

àå øåîâ éåâë äøåúä úà ìá÷é àìå äøåúä''àîèî åðéà ë. 

  
  àìæî àáè àéãâå äàé  

éãéãéì ø÷éä ãò ãåàîì  

äøä''â éáö áàæ àøéôù èéìù''à  

ùàø äøåáç úáéùéá øéî äøéèòîä  

ìâøì äçîùä äéåøùä åðåòîá úãìåäá åðáéð "å 

àäé ïåöø äëæéù úååøì áåø úçð äùåã÷ã   

ìëî éàöåé åéöìç åñéðëäìå åúéøáá ìù íäøáà 

åðéáà åúòá åðîæáå éà''ø  

éàðî êéãéãé ïîàðä ìà÷æçé âñ''ì àãðì íéìùåøé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âàéøåì äîìùìù èé'' àíéìùåøé  

åðá éàåùð úçîù ìâøì  

äáä'' çïåòîù éð''áò å'' â  

úá äøä'' âøëéøèñà éáöèéìù '' à  

ø''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

åðôé øùà ìëá åçéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ïåéìâ äæ áãåð ò''é åðéãéãé áéãðä ãáëðä   
áøä íäøáà êééø èéìù''à ãåå÷éì  

ìâøì ùúçî ñðëéä åðá øîë  ìà÷æçééð''å   
ìåòì äøåúä úååöîäåæîá "è  

àäé àååòø äëæéù úååøì úçð äùåã÷ã   
ìëî éàöåé åéöìç çéìöéå ìëá øùà äðôé  

úëøáå ìæî áåè åéáàì  
éðáøä ãéâðä ãáëðä  

áøä äùî êééø èéìù''à  
ãîåòä ïéîéì úëøòîä ìëá úò 
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