
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  איך מותר לשרוף עצמות אדם בתענית ציבור 
  ?הרי זה טעון קבורה

   . ותקבר שם מרים'א' כבפרשתן 
  

 ילפינן ט''ד סימן שמ''ל יור''וכן קימ, ב''ט ע''ז כ''וכן ע, ב''ז ע''סנהדרין מ 'הנה בגמ
דילפינן בגזירה שוה שם שם מעגלה , מכאן דמת אסור בהנאה

  .ר בהנאה אף כאןמה התם אסו, ערופה
  

הבאתי קושיא נפלאה בשם  ח''פרשת חוקת תשס ובספר מעדני אשר
 מפסוק מיוחד דיש 'מ ב''ו ע''סנהדרין מ'  מדוע ילפינן בגמ:אחרונים

' כמבואר בגמל דמת אסור בהנאה ''הרי כיון דקימ, חיוב לקבור מת

נים  דאיסורי הנאה טעוב''ג ע''תמורה לל '' והרי קימב''ז ע''סנהדרין מ
, ומדוע צריך קרא מיוחד, כ ידעינן דמת טעון קבורה''א, קבורה

  .ש''ותרצתי בשבעה אופנים עי
  

דבתענית ציבור על הגשמים ' מ א''ו ע''תענית טהנה איתא במשנה 
  .נותנין אפר מקלה על ראש כל אחד ואחד

  

  .דהטעם  כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק' מ א''ז ע''תענית ט' ובגמ
  

  . מקלה אפר ממש ולא עפר אפרי"וברש
  

כתבו דאותו אפר ה אפר מקלה ''ד' מ א''ז ע''וכן ט' מ ב''ו ע''תענית ט' ובתוס
שהרי האפר הוי לזכרון העקידה ובעקידה היה , הוי מעצם אדם

  . עצמות
  

 איך היה מותר לשרוף עצמות אדם הרי צריכים :יש להקשות
, ה''קכ' ד סי"ת חלק לוי יו"ן בשווכ, ב''ת נשמת חיים סימן קכ''כך מקשה בשו, קבורה
  .ב''ד סימן כ"ג יו"ת יביע אומר ח''וכן בשו

  

  :איכא כמה תרוצים
ואף על , מיירי בעצמות גוי שאין כל מצוה מן התורה לקברו. א

אין קפידא בלקיחת אפר , פי שזה היה זכר למעשה העקידה
  .ב''ת נשמת חיים סימן קכ''כך תירץ בשו, של עצמות גוי

ט "עיין תוי, ו מחלוקת אם יש מצות קבורה בכזית מן המת מצאנ.ב

 ז''ומנחת חינוך מצוה תקל, אבל' ומשנה למלך סוף הל, י משבת"ותפארת ישראל פ
מ אם נקבר ראשו ורובו של המת וכבר נתקיים בזה "מ

שוב אין מצוה לקבור אבר או , המצוה של כי קבור תקברנו
עצמות אדם עיין כ שפיר היו יכולין לשרוף "וע, עצם מהמת

  .ה''קכ' ד סי"ת חלק לוי יו''כך תירץ בשו, שם

 וכתב : דחה דבריוב''ד סימן כ"ג יו"חת יביע אומר "אבל בשו
דאדרבא אם קברו ראשו ורובו ודאי יש חיוב לקבור אברים 

  .או עצמות שנשארו
שאין כל מצוה ,  מיירי בעצם של ישראל שנשר מן האדם בחייו.ג

, א''ב סימן ק"חכמו שהוכיח השבות יעקב דקבורת אבר מן החי ו
  .ב''ד סימן כ"ג יו"ת יביע אומר ח"כך תירץ בשו

  
  ים בקולו עמדוע מי שאינו רוצה שיקברו אותו שומ

  ?הרי כל איסורי הנאה טעונים קבורה
 איבעיא להו קבורה משום 'מ ב''ו ע''סנהדרין מ 'הנה איתא בגמ

דאמר לא ,  מינהלמאי נפקא, או משום כפרה הוא, בזיונא הוא
אי אמרת משום בזיונא הוא לא , בעינא דליקברוה לההוא גברא

ואי אמרת משום כפרה הוא הא אמר לא בעינא , כל כמיניה
  .בספק' ונשאר הגמ, מאי, כפרה

  

 כיצד מעלה הגמרא אפשרות שלא יצטרכו לקבור :יש להקשות
והלכה היא שכל איסורי , הלא מת אסור בהנאה, אדם שנקבר

כ איך אפשר להפקיע '' אד''כמבואר במסכת תמורה ל, קבריםהנאה נ
  .ל''כך מקשה הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ, דבר זה

  

דהנה הטעם , ל'' הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ:ותירץ
 הני ,לקבורת איסורי הנאה הוא כדי שלא יבואו להשתמש בהם

אך באדם שמת אין חשש , מילי כשיש חשש להשתמשות
  .שו בגופושישתמ
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  ?י ספר יצירה כשמת האם מטמא באהל''אדם שנברא ע 

  .באהל ימות כי אדם התורה זאת ד''י ט''י בפרשתן
  

 נסתפק האם הנוצר מספר ב"אהלות דף ד ע הנה בספר סדרי טהרות

  .היצירה אם מטמא באהל לאחר מיתתו
  

י ''ל אדם הנוצר ע''נסתפק וזג ''סימן צ ת חכם צבי''ומביא דבשו

,  רבא ברא גבראב''ה ע''סנהדרין ס'  יצירה כאותה שאמרו בגמספר

מי מצטרף למנין לדברים הצריכים עשרה כגון קדיש וקדושה מי 

או , אמרינן כיון דכתיב ונתקדשתי בתוך בני ישראל לא מצטרף

דילמא דמעשיהם של צדיקים הויא כאילו הם ילדו אותם 

ז אריכות גדולה ''שת עקב תשסעיין בספר מעדני אשר פר, מצטרפים למנין עשרה

  .ה כאן יש לחקור האם מטמא''כ ה'' אבענין זה
  

אם אדני ' משנה ה' כלאים פרק ח שנחלקו רבי יוסי וחכמים :ומביא

ואם , היינו חיה הקשורה בטבורה לארץ, מטמא באהל כאדם או לא, השדה

 ולא מבעיא לדברי רבי יוסי שאדני מנתקים את טבורה היא מתה מיד

ש שאדם הנברא מספר יצירה "כ, טמא באהל כאדםהשדה מ

התם , אלא אפילו לרבנן שאדני השדה אינם מטמאים, שיטמא

, כ הכא הוא מין אדם"משא, משום שהם סוברים שהוא מין חיה

, ם אינם מטמאים באהל"ואפילו לדעת רבי שמעון שקברי עכו

ויש לו , שהוא מעשיהם של צדיקים, מ נראה שהאי עדיף טפי"מ

כתב שאין לו דין אדם , אך למסקנתו, ומטמא באהל, דםדין א

  .ואינו מטמא באהל, כלל
  

 דמלשון הגמרא שאמר לו : העיר'מ ב''ה ע''סנהדרין סובחשוקי חמד 

ולא נעשה בשר , משמע שחזר ממש לעפר, רבי זירא תוב לעפרך

אך יתכן שלשון תוב , כ אין להסתפק שיטמא באהל"וא, ועצמות

  .ע"וצ', ואל עפר תשוב' הפסוק היינו כדברי, לעפרך

  

  ?דבר שטמא רק מדרבנן האם חוצץ בפני הטומאה

  .כל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאהט ''ב י''ב ל''קימ
  

 דבר שאינו טמא אלא מדרבנן האם חוצץ בפני יש לחקור

   .הטומאה
  

א  הקשו על הא דאיתה ועובד כוכבים שישן בחלון''א ד''ע' ב כ''ב 'הנה התוס

הקשו הא דבר , דעובד כוכבים חוצץ בפני הטומאה' שם בגמ

ם הרי חכמים ''ועכו, המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה

ותרצו , בפני הטומאה כ איך חוצץ''א, גזרו עליהם להיות כזבים

  .כיון שמן התורה אינו טמא חוצץ בפני הטומאה
  

ל נסתפקתי ''כתב וז' ב הלכה ב''הלכות טומאת מת פרק י ובמשנה למלך

בהא דאמרינן דכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה 

וראיתי , אם הוא דבר המקבל טומאה מדרבנן אי חוצץ או לא

ם חוצץ אף שהם כזבים " שכתבו דטעמא דעכו'מ א''ע' ב כ''ב' לתוס

  .לכל דבריהם הוא משום דמדאורייתא אינם מקבלים טומאה

  

דכלי של עם הארץ ב ''חגיגה כ'  מהא דאמרינן בגמ:יש להקשות

חזינן דאף , אינו חוצץ בפני הטומאה כיון שהוא טמא מדרבנן

  .'מ א''ב ע''כך מקשה במשמרות כהונה חגיגה  כ,  טומאה דרבנן אינו חוצץ

  

טומאה דאורייתא ' ה שהחמירו בו משום ס"מ בע" מ:ומתרץ

  .ש"ש הר"אינו חוצץ כמ

  ת קבורה של מת איך מותר מן התורה לכהן לדלג על ארונו

  ?הרי כל קבוע כמחצה על מחצה

אמר רבי אלעזר בר צדוק מדלגין היינו ' מ ב''ט ע''ברכות י 'איתא בגמ

, פ שהיה כהן על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל''אע

ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי 

,  כדרבאדמיירי בטומאה דרבנן' ומסיק בגמ, אומות העולם

כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני , אהל, דאמר רבא דבר תורה

ורוב , אינו חוצץ בפני הטומאה, ושאין בו חלל טפח, הטומאה

, וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן, ארונות יש בהן חלל טפח

  .ומשום כבוד מלכים לא גזרו בהו רבנן
  

וע ל כל דבר קב''והרי קימ, הלוא כל ארון קבוע: יש להקשות

כ לא יועיל הרוב ''א, כמחצה על מחצה והויא ספק דאורייתא

כך מקשה הקשה , כדי להתיר לדלג על זה דהויא ספק איסור תורה

  .'מ ב''ט ע''ס ברכות י''וכן בגליוני הש, ז''הרוקח אות תס

  

  :איכא כמה תרוצים

ונהי , דרוב ארונות דעלמא יש בהם חלל טפח' ק בגמ"ה .א

, אבל באלו שמדלגין עליהם. ין בהםדבעלמא נמצא מיעוט שא

ומספיקא שאין יודעים אם יש . אלו כולם יש בהם פותח טפח

כך תירץ הרוקח , לא נאמר בו דין קבוע, ארון שיש בו פותח טפח

  .ז''סימן תס

נוגע ,  הנוגע במתא''במדבר תשספ מה דאיתא בילקוט שמעוני '' ע.ב

ין ומבאר דבמת עצמו א, במת טמא ואין מת עצמו טמא

והאדם המדלג אינו קבוע , טומאה אלא באדם המדלג עליו

שתירץ ', מ ב''ט ע''ס ברכות י"כך תירץ בגליוני הש, ולכן לא נטמאו המדלגין

ד קאזיגלוב "ק רבי אריה צבי פראעמער אב"ת ארץ צבי להגה"וכן בשו, לו אברך אחד

  .ג כתב שהוא היה האברך"צ' א סי"ח

  

  טפח איך מותר לדלג על ארונות שיש 

  ?הרי אהל נטמא וכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ

 כתב על הא דאמר רבא דבר 'מ ב''ט ע''ברכות י הנה הפני יהושע

לכאורה , תורה אהל כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה

נראה דלאו אאהל דכתיב באורייתא קאי דהא כיון דהאהל עצמו 

 ועל כל והזה על האהלח "ט י"יטמא כדכתיב בהדיא בפרשתן 

ל "הא קי, כ האיך חוצצין בפני הטומאה"הכלים אשר היו שם וא

דכל דבר שמקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה אלא על 

כרחך דאשאר אהלים קאי כגון של בנין או שאר דברים שאינו 

בפרק במה מדליקין שבת ' כמו שכתבו תוסמקבל טומאה כשנעשה כמו אהל 

  .כל היוצא מן העץה ואין מטמא במשנה ד"ב ד"ז ע"כ

  

אלא דאכתי נראה דוחק  ל''וזומעיר הפני יהושע על תירוץ זה 

  .להעמיד סתימת דברי רבא בכך דהא סתמא קאמר וכללא כייל
  

ל כל דבר " לכך היה נראה לי לפום ריהטא דהא דקי:ומתרץ

המקבל טומאה אינו תוצץ בפני הטומאה נמי לאו מדאורייתא 

ראיות לזה אלא דאכתי לא ויש לי קצת , היא אלא מדרבנן

ס ובלשון "מלאני לבי לפרש כן וצריך לעיין יותר בשיטת הש

  .ל"ם ז"הרמב
  

שם '  העיר על הפני יהושע  דמדברי התוסג''מצוה רס ובמנחת חינוך

בברכות נראה דסוברים דהוא מדאורייתא אינו חוץ כל דבר 

  .המקבל טומאה



  מי שהניח אוכלין תחת הכסא שלו במטוס וישן 
  ?ם אסור לאכול האוכלהא

 . זאת התורה אדם כי ימות באהלד''ט י''יבפרשתן 
  

 אסור לאדם ב''פסחים קי' ומקורו מגמ', ק ה''ז ס''ד סימן קט''יור ל''קימ
משום דשורה , לאכול אוכלים שהיה מונחים תחת המיטה

  .עליהם רוח רעה
  

הדבר כתב בטעם , ב''ו ע''א וכן בשבועות ט''ח ע''ב נ''ב ובתורת חיים
ל לפי שהשינה אחד ''וז: שאסור להניח מאכלים תחת המיטה

 כיון דנשמתו יוצאת ולהכי ב''ז ע''ברכות נ' כמבואר בגמ, במיתה' מס
וזה טעם נטילת ידים , רוח טומאה שריא על אדם בשעת שינה

הרי הן כאילו , וכשהוא מאהיל בשעת שינה על האוכלין, שחרית
  . באהל המת ושריא עלינן רוח טומאה

  

הנה נחלקו הפוסקים האם בדיעבד מותר לאכול אוכלים שהיו 
  :תחת המיטה
, ל נאמר לכתחילה'' דדין הנ,ה''סימן ק' חלק ב סובר השבות יעקב

  . אבל בדיעבד אינו נאסר
  

סובר שאף ', ק ה''ז ס''ד סימן קט''בספרו שיורי ברכה יור א''אבל החיד
  .בדיעבד אסור

  

כיון ,  החמיר מאוד בזה אפילו בדיעבדא''ד סימן ל''יור והדברי יציב
  .שיש הרבה פוסקים שמחמירים

  

 נשאל באוירון אם 'סימן ח' כרך א ת תשובות והנהגות''הנה בשו
הניח אוכלין תחת הכסא וישן אם מותר לאוכלם וכן מצוי הדבר 

ואף שגם בזה , להקל שאין זה מטה רק כסאוצידדתי , באוטובוס
שאף תחת , ג"ל' נין עולם סב' כ בתשו"א כמוש"החמיר הגר

א הצוקער שבתוכה וציוה "תיבה שישן עליה אדם אסר הגר
ל "ת הנ"בדרכ' ועי[, שהבאנו לעיל" נחלת אבות"כ ב"להשליכו לנהר וכ

מ נראה דהיינו בישן כדרכו דרך קביעות ולא דרך "מ] שיש חולקין בזה
בזה לא החמירו , עראי בישיבה בלי פישוט ידים ורגלים

וכל שכן באוטובוס כהאי גוונא שיש תרתי , דינאהפוסקים מ
לטיבותא שנותן האוכל תחת המושב ולא במטה או ערסא 

וגם אין כאן אלא תנומת , כשורש הדין דקאי עיקרו לשכיבה
  .והמחמיר לעצמו לבד יחמיר, עראי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מטעמי אשר
  בענין אוכלין שהיו מונחים תחת המיטה

  י מעדני אשרמתוך ספר
------------------------------------- 

  ו" תשס פסח-פרשת  צו ?בליל פסח האם מותר לאכלם 
  ו''חוקת תשס ?אוכל שהיה תחת עגלה של קטן האם נאסר 

מי נטילה שהיו תחת המיטה האם מותר ליטול 
  ו''חוקת תשס ?ידים בזה 

  ו''חוקת תשס ?תרופות שהיו תחת המיטה האם מותר ליטלם 
  ו''חוקת תשס? סגריות שהיו תחת המיטה האם מותר לעשן 

מינים שהיה תחת המיטה האם אפשר לצאת ' ד
ידי חובה או דילמא כיון שאסור באכילה אינו 

  ו''חוקת תשס ?מקרי לכם 
האם יש איסור להניח אוכל בכיס או תחת הכרית 

  ב''חוקת תשע?  כשיושן בלילה
  

  
  

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

זאת ' בתחילת הפר. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
 דברי אין לקיש ריש אמר, ב"ע פג דף שבת 'ובגמ, חוקת התורה אדם כי ימות באוהל

 כי אדם התורה זאת שנאמר עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימין תורה
  .באהל ימות

איך זה מתיישב עם , ע אם קיום התורה הוא רק כשממית עצמו עליה"צ. א
, משמע שזה דבר נקל, הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך

  .   כ"ולהמית עצמו על התורה אינו דבר קל כ
כ איך אפשר "א,  גם קשה הרי מקרא מלא הוא וחי בהם ולא שימות בהם.ב

  . מות על התורהלומר שהחיוב הוא ל
  מי שלומד באופן שאינו ממית את עצמו האם עובר באיסור או שרק ביטל .ג

  . עשה או שרק הפסיד מעלה
על המשנה כך היא דרכה של תורה פת ] ד"ו מ"פ[י פירש באבות "ע רש" גם צ.ד

, היינו שאפילו אם תהיה עני ויהיה לך רק פת תלמד תורה, במלח תאכל
 רמו' ד סי"יוע "ובשו, רה הוא להמית עצמו עליהולכאורה אם דרכו של תו

' ת מתקיימין במי שלומד מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה וכו"אין ד
, י שאף עשיר חייב לאכול רק פת במלח"כ מדוע לא כתב רש"א, ש"עיי

  .דאם יאכל עידונים לפי ממונו אין התורה תתקיים אצלו
  . ורבנןב של מרנן"י ב"השאלות דלהלן נמסרו במיוחד ע
על החומץ ועל ו "ו מ"פ ברכות .א"שאלת הגאון רבי אהרן לייב שטינמן שליט

י אומר כל שהוא מין קללה אין מברכים "הנובלות ועל הגובאי אומר שהכל ר
הא סוף סוף נהנה מהמאכל ולמה , ויש להבין מה בכך דהוי מין קללה. עליו

  .שלא יצטרך לברך
פטפוטי ז "ז ה"כלים פי' הלכם "הרמב' כ. א"שאלת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט

ואין מדקדקין ' כירה שלושה היה גובה אחד מהן שלוש אצבעות או פחות וכו
ם "כ הרמב"ע מש"וצ. ש"בכל השיעורין האלו שכולן הן מדברי סופרים עיי

וגם מה מקורו , שיעורים אלו' הרי הוא עצמו כ, שאין מדקדקין בכל השיעורים
  .רין אלודאין מדקדקין בשיעו

 'כ קכח סימן הלכה הביאור'  הנה כ.א"שאלת הגאון רבי אביגדור נבנצל שליט
 ישראל בני את תברכו כה שנאמר ישראל את כהן לברך ע"מ חרדים בספר

 ברכתם לקבל לבם ומכוונים בשתיקה הכהנים פני כנגד פנים העומדים וישראל
שמוסיף הברכות והנה הדין הוא שכהן , ל"עכ המצוה בכלל נמי הם' ה כדבר

כ "א, ואם בירך רק שתי ברכות עובר בבל תגרע, של הכהנים עובר בבל תוסיף
מעתה יש לשאול מה הדין אם נכנס ישראל באמצע ברכת כהנים האם עובר 

  .בבל תגרע
  )שייך לפרשה(.  מתי אומרים לו לאדם שלא ליכנס לבית הכנסת להתפלל.חידה

-----------------------------------------------------------  
 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, חודש תערך הגרלה בין כל השולחיםבראש , כל חודש. 3

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

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

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

  .נ"לספר שיצא לאור בעתיד בל

  שעלביםא "שליטיצחק קדמון שם הזוכה לחודש סיון הרב 
 

 
  מדור לפרסום ספרים חדשים 

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  

  "שירה חדשה"
  על מצות כתיבת ספר תורה

  ומצוות לימוד התורה

  מאת ידידינו הרבני הנגיד הנכבד

 שמואל דוד הכהן פרידמןהגאון רבי 
  ניו יארקא ''שליט

  ס''ס הנפלא שדה צופים על כל הש''מח

  ובקרוב על הירושלמי
  

  " מנחת חן-הטהרה חוקת "
  מאות פסקי הלכה למעשה 

  ב"ד ח"בעניני יור

  מאת ידידינו הגאון הגדול 

  א"שליטנח אייזיק אלבום רבי 
  ב"רבה של קווינס ארה

  י הגאון "נערך ע

  א"שליט יעקב סקוצילעסרבי 
  ירושלים

  
טיב 
  הספר



ìáð íâ çø÷ ìù åðåîî òåãîåðåîîá ùðòð åðéà äúéî áééçù íãà éøä äîãàá ò  
 äéô úà õøàä çúôúå çøå÷ úùøôá áåúëù äî ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî

íäéúá úàå íúåà òìáúå ,îé÷ éøä úåù÷äì ùéã" ìì úåáåúë''ò æ''à î ' ïåîîå äúéî ïéàã
ãçà øáãá ,úåéòùø éúù íåùî áééçî äúà éàã íåùî ,à'' éîð ãáà ïàë òåãî ë

îîíðå ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

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

ïåîî íìùì êéøöå åúåà ïéâøåäù éîá ùé ùðåò äæéàã ïéáäì ùé äøåàëìã äàøð , àä
 ìåëéã øîåì êéøö êçøë ìòå úåîì êìåä éøäã ïåîîäî úåðäéì ìëåé àì éëä åàìá

 ìòå åéùøåéì êìåä ïåîîäã úåðäéì êìé ïåîîäù éãë ïåîî ïë íâ åúåà íéáééçî ïéà ïë
äæî äðäðå åéùøåéì ,à åãáàðå åòìáð ïë íâ åéùøåéå åúéá éðá ìëã ïåéë ïàë ìáà'' àì ë

ãáàð ïë íâ åùåëøù äîá äàðä íåù ãéñôä ,ãáàð íâ íðåîî ïëì.  
  

ïåàâä ìàéìîâ ïäëä õéáåðéáø èéìù''à çî''ñ àìôðä íâ éðà êãåà  
ðòì äàøð"é ã"ñá ì"ò ã"øôñá áúëù äî ô   ãåã éáø ïåàâäì óãä ìò óã àìôðä

èéìù íéåáìãðî íäøáà"÷ ïéøãäðñ à"ò é"óñëá åîòù íéùðàä úà ç÷ì çø÷ù à ,
ò"ù ,åðåîî ãáàðù íâ ùðòðù ïáåî äæ éôìå ,íéøçà íéùðàä úåòèäì åì øæò äæ éøäù.  
  

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  
äøä''èéìù éøåøã äùî íééç â'' àéáðåô ììåë''÷øá éðá æ  
äøä''èéìù ãìàåðøâ ÷çöé â'' àíéìùåøé àæìòá ììåë  

áá ïéã àåä úåéòùø éúù íåùî áééçî äúà éàù äîù õøúì äàøð"á ïéàù ã" úúì ìåëé ã
íéùðåò éðù ,àùî"íéîù ïéã äéä çø÷ éáâ ë ,à àì æàåïéùðåò éðù ìá÷ì êééù àìù ïðéøî.  

øùà éðãòî:îâá ú÷åìçîá éåìú äæ õåøú  'ì úåáåúë'.  
  

äøä''èéìù øâøáðù ìàéøáâ äùî â'' àãøâä éøåòéù éøôñ êøåò íéìùåøé''åîì ù''âä ç'' ìøòá áã ø

öæ ïîöøååù''ì  

õøúì äàøð , àøôåëã àéîåã àìà äîåãëå ÷éæîä äùòî ìò àì àåä ïåîî áåéçä àëäã
ôëñåúá øàåáîù äø 'á''ã ÷ 'ò''à î 'äéðéî äáøãá äéì í÷ ïéãî øåèô åðéàã .  
  

úéöéöá áéåçî åðéàùë úéöéöä íéøùå÷ éøä íìåòá íéøùë úéöéö äéäéù úåàéöî ùé êéà 
øùë àäé úéöéöù úåàéöî ùé êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî , úéöéö çéðäì áåçä éøä

äùéáìä éøçà ÷ø äæ ,à''ðéàùë åçéðîùë ëéåùòä ïî àìå äùòú àéåä ùåáì å , íúöøúå
íéðôåà äîëá.  

  

äáä''éð ñàøâ áééì ïîì÷ ç'' åàé÷ñðéùåã éáö óñåé úéá úáéùé íéìùåøé  
 ïðéøîà àìå úåáééçúää ïîæ íãå÷ äëåñä ïéùåòù äëåñ úååöîî äðåù äæ äî äøåàëì

úåáéçúää úòùá åùòú äæá ,ñùú çìù úùøô øùà éðãòîá àìä ãåòå''íúáúë å 
úéöéö ïîæ åàì äìéìù íâä äìéìá íâ úéöéöä øåù÷ì ìåëéù úåëéøàá ,à'' àðù éàî ë

ðä äìàù''ì.  
  

ùîåç óéñåäì êéøö íàä åðîæá ïáä ïåéãô úåùòì øçàù éî  
 íéðåàâä úåáåùú íùá íúàáäù äîòù"î ïîéñ ú" æ íàù ïåàâ éàä áøì äáåùúá áúëù

ì åéìò åøáò 'åàãô àìå íåé ,ùîåç óéñåäì áééç,äæ ìò íé÷ìåç äáøä íúàáäå .  
  

äáä''éð ïåîøò éáö ç'' äùî ééç úáéùé åíéìùåøé  
îâá ïðéøîàã àäî øéòäì ùé 'ë ïéùåã÷'' è åðáå úåãôì àåäá ïðáøå äãåäé éáø ú÷åìçî
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ïéøåç éðáá ,ùîåç óéñåäì êéøö ïáä ïåéãô øçàîäù úèéùä éôì äøåàëìå ,à'' äî ë
 áééç àäã åìàá åîöò úåãôì ìåëé åðéà óåñ óåñ íéãáåòùî ùîç åì ùéù äî ìéòåî

ò éðù øùòî ïåéãôá åîë éåãô àäé àì óéñåé àì íàå ùîåç óéñåäì'' ìç àìù  øçà é
äîâá òîùîãë ùîåç àìá ïåéãô 'á''î î''ò ä''á î ,'àå'' ïåéãôì ÷éôñî åì ïéà êùôð äîî ë

éâéìô äîáå  .  
  

äáä''î ç .ù .éð ìæøá'' åãìôëøá øéî úáéùé  
äáä úèéùì úåù÷äì ùé''ùã÷ä ïåéãôì ïáä ïåéãô ïéã äåùîù â , ùéã÷îä ÷ø éøä

ùîåç óéñåî ,ùéã÷îä åðéà áàäå ,åòéù õáå÷á äù÷ä ïëåà ïîéñ úåøåëá íéøåàéá íéø'.  
  

êéà äéä øúåî ïøäàì áéø÷äì úøåè÷ äéäùë çøå÷ êåúá ìëéää éøä äæ øåñéà 

öæ ÷éøà øéàî éáø ïåàâäì äøåú ìèä íùá íúù÷äù äî''áîøä áúëù äî ìò ì'' ï ìò

è ÷åñôä''ä æ 'ä òãéå ø÷á 'åâå åì øùà úà ' ø÷åáä úøåè÷ äúéä ïøäà áéø÷äù úøåè÷äã
òäá øéè÷äùåèôùîë úåøðä úà åúåì ,øéè÷äì ïøäà éàùø äéä êéàä úåù÷äì ùéã ,

ìëéää êåúá åéä åúãòå çø÷ íâù ïåéë , áéúë àäåè àø÷éå''é æ'' æ ìäàá äéäé àì íãà ìëå
ãòåî , íåé ìëá äøè÷äà éîð éà÷ãîâá øàåáîë 'î àîåé''ã ïäëä ìò åðéà äæ øåñéàã õøúîå 

øèää úòùá íù àáä íãàä ìò ÷ø øéè÷îää.  
  

äáä''éð øòâøòá ïéîéðá ç'' åíéìùåøé ïéáòùè úáéùé  
 éîìùåøéá éøäù åùåãéç ìò øéòäì äàøðç ÷øô àîåé 'á äëìä ' íãà ìëåã ééåáøî ïðéùøã

êàìî åðééäå íãà éðô íäéðô úåîãå ïäá áåúëù ïúåà åìéôà ,éøâä éøáãìå'' ÷éøà î
 äøîàá äøåúäù àöîð øéè÷îä ïäëä ìò àìå øæä ìò øåñéàäã äéäé àì íãà ìëå

êàìîä ìò øåñéàä äðúð ,ïë øîåì øáúñéî éëå , äøåúäù íå÷î íåùá åðéöî àì éøäå
íéëàìîä ìò íéøåñéà äðúð .  

  
íéùã÷ä ùãå÷á íéùã÷ ìåëàì øúåî êéà íéùã÷ä ùãå÷á ìåëàì øåñà éøä  

áîøä íùá íúù÷äù äî''é çø÷ úùøôá áåúëù äî ìò ï''é ç ' åìëàú íéùã÷ä ùãå÷á
äù÷ã éëúåðáø÷ä úìéëà íå÷î åðéà íéùã÷ä ùã÷  ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé   
áîøä úéùå÷ úà íúàáäù äî"íéùã÷ä ùã÷á øúåî äéä êàéä ï , úòã éë ïééöì ùé

 íéùã÷ ùãå÷ àø÷ðå ãòåî ìäàì äðååëäã åìëàú íéùã÷ä ùã÷á ÷åñô ìò àøæò ïáàä
ïëùîä øöç ãâðëéô øôñ úéø÷á øàåáî ïëå àãéøâ ùã÷ àåäù "äùòî à"÷ òå " ò

àøá"éöðá àáåä í"áîøä ìò âéìôã éøôñä ìò á"ñå ï" úåùø ùéù ìëéäì à÷åãã ì
ãéá äúéî åá ùéù åàì àåäã íéùã÷ä ùãå÷ì àì ìáà íéðäëì" úìéëàã äùò ïéà ù

ãéá äúéî åá ùéù åàì äçåã íéùã÷"ù. 
  

  

  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  

îù éîúëøòîì øù÷úäì àð íééåðîä éôìàì óøèöäì ïééðåò  

éòøå éãéãéì áåè ìæî úëøá  
éááì úåøé÷á ãåîöä  

øåúì íéìòô úåáøäì åáø÷á åáì íçä  
áøä é÷æç 'ïàîàìàù èéìù''à íéìùåøé  

 åðá úãìåä úçîù ìâøìéð" åæîá''è  
 åúéøáì åñéðëäì äëæéù àåòø àäé  

åðîæáå åúòá åðéáà íäøáà ìù   
 åéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úååøì äëæéå  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  
úåãéãéá êøáîä  

øòìôîòè ÷çöé äùî -  íéìùåøé  
  

úëøá ìæî áåè 
éãéãéì áåäàä éìò éùôðë  

áøä é÷æç 'ïàîàìàù èéìù''à íéìùåøé  

ìâøì úçîù úãìåä åðá éð" åæîá''è  

àäé àåòø äëæéù úååøì úçð äùåã÷ã   

ìëî éàöåé åéöìç çéìöéå ìëá øùà äðôé  

êøáîä úåãéãéá   
ïîìæ øìä -  åéð ÷øàé  

úëøá ìæî áåè 
éãéãéì áì íåçø ïåðçå   

åáì çåúô íìåàë ìëì ìã ïåéáàå  
áøä é÷æç 'ïàîàìàù èéìù''à íéìùåøé  

ìâøì úçîù úãìåä åðá éð" åæîá''è  
àäé àåòø äëæéù úååøì úçð äùåã÷ã   
ìëî éàöåé åéöìç çéìöéå ìëá øùà äðôé  

êøáîä úåãéãéá   
ìàøùé éåì -  íéìùåøé  

ãáëðä åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  
úåðåáú áøå úåãåîç ùéà íãà ìëì íéðô øéàî úò ìëá ä÷ãö äùåò  

áøä é÷æç 'ïàîàìàù èéìù''à íéìùåøé  

ìâøì úçîù úãìåä åðá éð" åæîá''è  
åðîæáå åúòá åðéáà íäøáà ìù åúéøáì åñéðëäì äëæéù àåòø àäé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úååøì äëæéå  

ïøòöåì úáéùéá äáéùéä ìñôñî åéãéãéå åéøéáç íéëøáîä  

ïåéìâ äæ áãåð ò''é ãéãéåðé  

áøä ïøäà ìàäèù èéìù''à åéð ÷øàé  

áøäå á÷òé òùåäé øðééèù èéìù''à íéìùåøé 

ìâøì úçîù úãìåä åúãëð - åúá éçú 'æîá''è 

àäé àåòø úåëæáù éåëéæ úåááø ååøé úçð   

ìëî éàöåé íäéöìç åçéìöéå ìëá øùà åðôé  


