
  
  
  
  
  
  
  
  

  

מי שבא בשבת לבית הכנסת מאוחר והציבור מתפללין מוסף 

  ?האם מותר להתפלל מוסף קודם שחרית

 . מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמידג''ח כ''כבפרשתן 
  

דאם יש לאדם  לעשות ב ''א ע''ברכות נ, א''ט ע''זבחים פ 'מכאן ילפינן בגמ

דבר שאינו תדיר מצוות האחד הוא דבר שהוא תדיר והאחד ' ב

  .אז צריך להקדים התדיר קודם
  

הארכתי בקושית הראשונים  ו''פרשת פנחס תשסובספר מעדני אשר 

מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד  ב''ח ע''פסחים נ'  בגמעל הא דאיתא

מדוע צריך קרא מיוחד , של שחר תלמוד לומר וערך עליה העולה

ודם וילפינן הא בכל התורה תדיר ושאינו תדיר תדיר ק, לזה

ומדוע צריך , מקרא דמלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד

  .ש תרוצים נפלאים''עיי, קרא מיוחד לזה
  

 אדם שבא לבית הכנסת בשבת באמצע התפלה יש לחקור

והציבור כבר מתפלל מוסף האם מותר לו להתפלל מוסף בציבור 

קודם תפילת שחרית או דילמא אסור כיון דתפלת שחרית כנגד 

ל דאסור להקדים שום דבר קודם לקרבן ''וקימ,  תמידקרבן

  תמיד
  

 נשאל במי שאיחר לבא 'אורח חיים סימן כ ת באר יצחק"הנה בשו

לבית הכנסת בימים שיש בהם מוסף ומצא ציבור מתפללין 

האם יתפלל מוסף עם , מוסף והוא לא התפלל עדיין שחרית

  . כ יתפלל שחרית ביחידות''הציבור ואח
  

, ל תפלות נגד תמידין תקנו"רה נראה כיון דקימ דלכאו:וכתב

כ כיון דתמיד של שחר היה קרב בראשונה ואין לך דבר שיהא "א

לכן אפשר דאסור לו להתפלל מוסף קודם , קרב קודם לו

  .שהתפלל שחרית
  

ומסיק אך לדינא נראה דיכול להתפלל מוסף עם הציבור אף 

דהא ט "זבחים מ'  משום דהא מבואר בגמ:שלא התפלל שחרית

דאין לך דבר קרב קודם תמיד של שחר אין זה אלא למצוה 

ה "ח בד"ובפסחים נ', ה אלא אפילו כו"ט בד"יומא כ' כ התוס"וכמש, בעלמא

, תמידין ומוספין' א מה"מ בפ"וכמו שהעלה המל' ה שלמים כו"בד' ובעירובין ב', העולה כו

   הקריב ולכן כיון דבדיעבד כשר אםב דיומא"וכמבואר בירושלמי רפ

  

על כן בתפלה דאסמכינהו רבנן , התמיד אחר קרבן מוסף

  . אקרבנות לא תקנו נגדן רק מה שבדיעבד מעכב בקרבנות
  

 פסק דאסור להקדים להתפלל ב"כ' א סי"ח ג"ת מהרש"אבל בשו

משום דמה , תפילת מוסף בציבור קודם שהתפלל תפלת שחרית

דיר נגד אינו רק בשביל שהוא ת, דתפלת שחרית קודם למוסף

רק יש לנו מקרא מפורש דתמיד קודם למוסף דדרשינן , מוסף

  .עולה ראשונה" וערך עליה העולה"
  

מביא בשם רב אחד ג "ו סק"רפ' ח סי"אור וכן בספר שבילי דוד

נ בשעה שציבור מתפללין מוסף "שרצה לומר באם בא לביהכ

דטעם , כ"יתפלל עמהם אם לא יעבור זמן תפלה של שחרית אח

הוא מקודש , ובזה דמוסף בציבור, ודם דתדירשחרית ק

והשבילי דוד , ם בתדיר ומקודש יעשה איזה שירצה"ולרמב

ז יותר חיובים "דלא מיקרי מקודש רק כשיש ע, דוחה זה

כ בזה גם שחרית מצותה בציבור אלא כבר התפללו ורק "משא

' מוסף יעשה מן המובחר וזה לא דוחה תדיר כמו שנתבאר בסי

, אין מעבירין על המצות בשביל מצוה מן המובחרה בדברינו ד"כ

  . ד עיין שם"תרפ' כדמוכח בסיש תדיר "כ

  

 השיב 'ב' סי' א' ו קו"ב ח"מובא בירחון שערי תורה תרע וכן המחזה אברהם

לשואל שרוצה לומר דיתפלל עם הציבור מוסף קודם שחרית 

דדבריו לא נהירין , משום דכדי לקיים תפלה בציבור הוי כדיעבד

ותפלת שחרית , ל דתפלות כנגד תמידין תקנו"דכיון דקימ, ללכ

מנין שלא יהא דבר ט "מנחות מל "הוא כנגד תמיד של שחר וקימ

וזה , ל וערך עליה העולה עולה ראשונה"קודם לתמיד של שחר ת

במנחות שם נסתפקו אם אפילו ' והתוס, הוא מצוה מדאורייתא

פ מצוה "כואפילו אם לא פסול בדיעבד ע, בדיעבד פסול

מדאודייתא שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר וזה לא מטעם 

כ הדבר פשוט שאין להקדים מוסף לשחרית "וא, תדיר קודם

וכן פסק האליה  ב"ו סוסקי"ס' סיא "ועיין במג, משום תפלה בציבור

ועיין , דעדיף להתפלל ביחיד לעשות המצוה מהמובחררבה 

ד דאיכא מצוה "נש ב"מכ, ט"שנ' ג סי"חם "תשובות מהרש

מדאורייתא להקדים התמיד של שחר אין ספק דזה דוחה את 

  . ח''ג סימן ל''ת ציץ אליעזר חלק י"עיין בשו, התפלה בציבור
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  מדוע קורין את המגילות קודם קריאת התורה  

  ?הרי תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

דהיינו שיר , המגילות'  למה קוראים תחילה את ג:יש להקשות

כ קוראים בתורה הרי תדיר ושאינו "ואח, וקהלת, רות, יםהשיר

אתי שפיר , ובשלמא בקריאת התורה דפורים, תדיר תדיר קודם

כ קורים את "ואח, דתחלה קוראים בתורה שהיא התדיר

כך מקשה בחשוקי חמד , וקהלת, רות, כ שיר השירים"משא, המגילה

  .ל''ש אליישיב זצ''בשם מרן הגרי
  

קיים חשש שיאמרו , לאחר קריאת התורה אם יקראוה :ומתרץ

וגם מגילת קהלת או רות , הפטרת החגים, הפטרות' שיש בהם ב

ברכות כמו ' ויברכו עליהם ז, או שיר השירים הם מפטיר

ולכן מגילת אסתר קוראים אותה , ולכן הקדימו אותם, במפטיר

אין חשש , כיון שבפורים אין מפטיר, לאחר קריאת התורה

,  טעם שקוראים אותה לאחר קריאת המגילהועוד, שיטעו בה

פ שאין פוחתים "שאעב "א ע''מגילה כמשום שכתב השפת אמת 

משום , בכל זאת בפורים פוחתים, מעשרה פסוקים בתורה

, והיא משלימה לעשרה פסוקים, דאיכא נמי קריאת מגילה

ומאחר והמגילה משלימה לעשרה פסוקים יש לקרותה אחר 

  .קריאת התורה
  

 כתב מצאתי ג''סימן שכ' כרך את תשובות והנהגות ''כן בשוו

במפרשים שתמהו למה אנו קורין אחרי שחרית לפני קריאת 

ולא אחרי קריאת , ושיר השירים, קהלת, התורה המגילות רות

ונראה שבפורים הקריאה חובה ושפיר , התורה כמו בפורים

, ומקדמינן קריאת התורה דתדיר, תדיר ואינו תדיר תדיר קודם

ל שאר המגילות אינם חיוב מעיקר הדין רק מנהג לקרות ולא אב

כ במנהג לא שייך "נהגו כן בכל מקום אפילו אצל האשכנזים וע

שנהגו העם לאחר , ומקדמינן המגילות, דין תדיר ואינו תדיר

, ביום טוב ויש שלא מגיעים לשחרית ולכן תיקנו תקיעות במוסף

ות יאחרו גם קריאת ואם נאחר המגיל' ב ב''ה ל"ר' כמבואר בגמ

ושפיר הקדימו המגילות , שאין רצונם לשמוע המגילות, התורה

שאפילו יאחרו יגיעו לקריאת התורה ביום טוב שחיובו חמיר 

  .וכדאורייתא
  

  ?קידוש לבנה וקריאת המגילה מה צריך להקדים

נסתפק א ''מהדורא קמא אורח חיים סימן מ ת נודע ביהודה"הנה בשו

ל ''וקימ, דים קידוש לבנה כיון דהוא תדירבפורים מה צריך להק

  .תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם או דילמא קריאת המגילה קודם
  

וכותב דיש סברא להקדים קריאת המגילה אף דקידוש לבנה 

, משום דהא דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם: תדיר ותדיר קודם

כ קידוש "משא, היינו בשניהם דרבנן או שניהם דאורייתא

ומגילה הוא , דקידוש לבנה לגמרי דרבנן, ומקרא מגילההלבנה 

כ אף דקידוש לבנה תדיר "וא, ועדיף מדרבנן, ע דדברי קבלה"מ

  . מ יש להקדים מגילה"מ
  

ד דקריאת הלילה לאו מצות עשה " דנלע:אבל דוחה סברא זו

רק קריאת היום דבמגילה ימים נזכרים ונעשים , דדברי הקבלה

ומה שאמרו ' ה חייב וכו"א בד"ע' מגילה ד' תוסועיין ב,  כתיב ולא לילות

חייב לקרות בלילה היינו מצוה דרבנן אבל לא נרמז במגילת 

  .אסתר
  

ועוד , משום תדיר,  דצריך להקדים קידוש הלבנה:ולהלכה פוסק

פ יש ספק שמא "והלבנה עכ, המגילה ודאי לא יעבור הזמן

  .תתכסה בעבים
  

  ?התורההאם קריאת התורה בשבת הויא חיוב מן 
וכן בכל '  ביום הראשון מקרא קודש וגוח''ח י''כבפרשתן 
  .המועדים

  

ב שער ''וכן בחתן סופר ח, 'וכן בדעת זקנים מבעל התוסש בפרשתן ''הנה הרא

כתב דהכונה לקריאת התורה דיש  ה ובעמדי''ח ד''התפלה וקריאת התורה פי
חזינן דסבירא להו דקריאת , חיוב במועדים לקרוא בתורה

  .ה הויא מן התורההתור
  

והנה בדבר זה אם קריאת התורה מן התורה איכא חמש שיטות  
  :בראשונים

דקריאת התורה הוא ב "ז ע"וכן במגילה י, א"ג ע"ברכות יי " שיטת רש.א
כתב ה בא לקרות "ב ד"ח ע"יומא סובמקום אחר , מן התורה

ובשפת , הויא מן התורה, דקריאת כהן גדול ביום הכפורים
י הא ליכא שום חיוב קריאה מן "שה על רשאמת שם הק

י דכל חיוב ''ש דשיטת רש''ולפי מה שכתבנו א, התורה
ח ''באורח ''וכן הוא שיטת הב. קריאת התורה הויא מן התורה

  . דכיון דמשה תיקנו הויא דאוריתאה''סימן תרפ
 דכתב דקריאת התורה הויא ב''ב סימן קס''ח ץ''וכן שיטת התשב

ש עצם ''רכת התורה הויא מן התורה כדכיון דב, מן התורה
  .הקריאה

תמה עליו דהא קריאת התורה א ''ברכות כ ס''ובגליוני הש
  .י אתי שפיר''אבל לפי שיטת רש, אינה אלא מדרבנן

 דהא דברכת התורה מן :תמה עליו' סימן ו ת עמודי אש''ובשו
אבל לא בקריאת , אינה אלא ביחיד הלומד תורה, התורה
  . התורה

י דקריאת התורה הויא רק מתקנת " שם הקשו על רש' התוס.ב
 'ח סימן ה''אורת כתב סופר ''וכן כתב בשו, והויא דרבנן, עזרא

ודוי מעשר ופרשת , ומקרא בכורים, ורק קריאת פרשת זכור
  .חליצה הויא מן התורה

הוסיף שפרשת פרה נמי , ש שם במסכת ברכות"הרא'  בתוס.ג
 וכן בטור ב"ז ע"מגילה יא "וכן כתב הריטב, הויא מן התורה

עיין משך חכמה פרשת , ח''ובב, א שם"ה ובמג"סימן תרפ
  .חוקת היכן המקור לזה

ישנים דאפשר ' כתב בשם התוסו "סימן קמ במחזיק ברכה .ד
  .שפרשת שקלים ופרשת החדש הויא מן התורה

ט הויא קריאת התורה ''ז כתב דבשבת ויו''א מגילה י'' בריטב.ה
ני ראשונים בפרשתן משמע דדוקא נמי והנה מה, מן התורה
  .ט הויא מן התורה''בשבת ויו

  

  מטעמי אשר
  מתוך ספרי מעדני אשר  תקיעת שופר בשבתיבעניינ

מדוע גזרו בזמננו דאין תוקעין בשופר כשחל ראש השנה בשבת הרי } א
  ט''פנחס תשס? והויא גזירה לגזירה, יתא בזמננויליכא רשות הרבים דאור

' מים שלא לתקוע בשופר בשבת דחיישינן שמא יעביר דמדוע גזרו חכ} ב
ל טעה ''דהא קימ, הא אפילו יעביר יהא פטור, אמות ברשות הרבים

   ז''פנחס תשס, בדבר מצוה ועשה מצוה פטור
  ?  מי שתקע בשופר בראש השנה שחל בשבת האם יצא ידי חובתו}ג

  ט''פנחס תשס
' כשחל יום א' יום בדראש השנה והשני ב'  מי שמוחזק לתקוע ביום א}ד

  ט''פנחס תשס? בשבת מי התוקע
רי מצוה נמי דוחה ידמכשא ''שבת קללשיטת רבי אליעזר דסבירא ליה  }ה

הא מותר לכתחילה להעביר כדי , כ מדוע גזרינן שמא יעברינו''א, שבת
וליכא למימר א ''ט ע''סעיין פסחים , ללמוד לדעת איך לקיים המצוה

כ מדוע לא ''א, אש השנה שחל בשבתדלשיטתו מותר לתקוע אף בר
  ע''ראש השנה תש, אמרה המשנה או הגמרא

 מדוע אין תוקעין שופר כשראש השנה חל בשבת הא אפשר לתקוע }ו
כל הכשר להצניע ב ''ה ע''שבת ע' בשופר של עבודה זרה דאמרינן בגמ

אינו ' וכל שאינו כשר להצניע וכו, ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב
נהו יי דאיסורי הנאה נ''ופירש רש, ואמרינן לאפוקי עצי אשירה, חייב

, כ מדוע ביטלו לגמרי המצוה''א, ומשום הכי אם הוציאו פטור, ומאיסי
דשופר של עבודה זרע לא יתקע ואם א ''ח ע''ראש השנה כ' הא אמרינן בגמ

, כ הויא ליה לתקן שיתקעו בשופר של עבודה זרה''א, תקע יצא בדיעבד
  , דאפילו אם יוציא לא יהא חייב, נור חשש שמא יעביובזה ליכא

  ע''ראש השנה תש
 מדוע כשחל ראש השנה בשבת אין תוקעין בשופר הרי פקוח נפש }ז

  ג''ראש השנה תשע? דוחה כל התורה



  נו רמדוע גזרו שלא לתקוע שופר בשבת שמא יעבי

  ?הרי זה אינו דבר שכיח שיקפוץ

יום תרועה ' ד לחדש וגוובחדש השביעי באח 'ט א''כבפרשתן 

  .יהיה לכם
  

ט של ראש השנה שחל בשבת ''יו' ק ה''ח ס''ח סימן תקפ''אור ל''קימ

  .אין תוקעין בשופר
  

'  דחיישינן שמא ילך אצל הבקי ללמוד ויעברנו ד:וטעם הדבר

  .אמות ברשות הרבים
  

כתב הקשה ' ט עמוד ב''ראש השנה כ הנה בחדושי רבי עקיבא איגר

 דכתבו בשם ה בשלמא"ב ד"ע' ק דשבת דף ה"פ'  התוסלי חכם אחד על

' הירושלמי דלבן עזאי דמהלך כעומד דמי לא משכחת מעביר ד

וקשה , וכתבו דמסוגיא לא משמע כן, אמות דמחייב אלא בקופץ

כ לבן עזאי יהא תקיעות "דא, אמאי לא הוכיחו כן בבירור מהכא

  .הל למגזר שמא יעבירנו בקפיצ"שופר דוחה שבת דודאי ל
  

' שמא יעברינו ד'  דלכן נקטינן בגמ:ומתרץ הרבי עקיבא אייגר

אמות ברשות הרבים ולא נקטינן שמא יוציא מרשות היחיד 

מ כל שלא יעמוד לפוש "דהא אף אם יוציא מ,  לרשות הרבים

ל דזהו חשש "וי, אלא אם ילך מביתו מיד להחכם לא יתחייב

חששא דשמא כ ב"משא, ר ויעמוד שם לפוש"רחוק שילך דרך רה

' דבזה אף אם לא יעמוד לפוש יהא חייב לדעת התוס, יעבירנו

ל אתי שפיר דלבן עזאי ''לפי הנ, ק דשבת"א בפ"בחדושי רשב

ה ניחא דטעמא דשופר משום גזרה שמא "דמהלך כעומד בלא

רק לדידן דמהלך לאו כעומד ואינו חייב , ר"י לרה"יוציאנו מרה

  .יעבירנואלא בעומד לפוש צריכין לטעמא דשמא 
  

ט ''מ כ''א ע"ח ל"לייבל איגר זצ' ק ר"תולדות הגה ובספר יהודה לקדשו

עקיבא ' הגאון ר, ל עם זקנו"ק הנ"שכאשר למד הגה, מסופר

הנה הירושלמי מקשה על , שאל הסבא את הנכד, ל"איגר זצ

הלא אין אדם , "מהלך כעומד דמי"שיטת בן עזאי שסובר 

עולם דנעשה כמי שהונחה אמות ברשות הרבים ל' מתחייב על ד

ומתרץ הירושלמי משכחת לה בקופץ , על כל אמה ואמה ויפטר

ולפי זה הקשה רבי עקיבא אייגר למה גזרו ' ב' מובא בתוספות שבת ה

אמות ' ובמגילה בשבת משום שמא יעבירנו ד, חכמים בשופר

ומדוע דחו חכמים מצות , הלא זה יכול להיות רק בקופץ, ר"ברה

השיב רבי , אמות' משום חשש רחוק שיקפוץ דהתקיעה ומגילה 

אין זה חשש רחוק , דמכיון דבדבר מצוה עסקינן, לייבל לסבו

כי אם קופץ " הולך"כלל שיקפוץ דלדבר מצוה אין יהודי 

  .בזריזות
  

כתב  דיש לומר באמת ג "ב דמגילה הי"פ ם"ובספר הקובץ על הרמב

  .הגזירה דשמא יעבירנו' דבן עזאי לית לי
  

רצה השואל לבאר דברי '  סימן ט' חלק ב  דובב מישריםת''ובשו

בה אמר ה לא קרינן מגילה בשבת דר"דמשוב "ע' מגילה ד'  הגמ

ורב יוסף אמר , אמות ברשות הרבים' גזירה שמא יעבירנה ד

דרב יוסף , מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה

סבירא ליה כבן עזאי דמהלך כעומד דמי שלא משכחת מעביר 

לכן מוכרח , כ הוי מילתא דלא שכיחא ולא גזרינן"רק בקופץ וא

דקשה לומר , אבל בדובב מישרים דוחה, הוא לפרש טעם אחר

  .ל כרבנן רק כבן עזאי"י לא ס"דר

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

עשרה ) כה-'ה', כ-'פר( איתא במדרש .עשרה ניסים נעשו לפנחס .א
, ונס התשיעי שלא הטיפו דם כדי שלא ייטמא, נסים נעשו לפנחס

שלא ' מהנסים הי' נטמא דא' הטיפו דם לא הי' ב דהא אפי"וצ
. וגם דם תבוסה מטמא, ל דם מן החי שאינו מטמא"הוכ "מתו וא

  .יג"ב ה"טומאת מת פ' ם הל"כ הרמב"וכמשרק לאחר מיתה 

איש כי ימות ובן אין לו  ו.מת וקם לתחיה מה קורה לנכסיו .ב
ע אדם שמת וירשו היורשים "צ, כז חוהעברתם את נחלתו לבתו 

ה מן נכסיו וקם לתחית המתים אם יש לו כח וזכות לבטל הירוש
  . או דכבר זכו בהם ואין התחיה סיבה לבטל זכיתם,היורשים

' כפינחס רמז תשעו ילקוט שמעוני  ב.בעבור מה זכה יהושע להנהגה .ג

אמר לו הקדוש ברוך הוא משה לא כמו שאתה סבור ', יפקוד ה
אין בניך יורשין את מקומך אתה יודע שהרבה שרתך יהושע 

 ומעריב בבית הועד שלך והרבה חלק לך כבוד והוא היה משכים
לסדר הספסלין ופורס את המחצלאות הוא יטול שררות לקיים מה 

ע הא עיקר גדולה שימושה " וצ,שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה
אבל מה , ולא שימוש טכני, של תורה היינו שימוש בלימוד

אבל איך שייך לומר שזה הזכות , ששימש למשה זהו מעלה
  . משהשמחמתה זכה להיות הממשיך של

ל בן אלישע מיום א תניא אמר רבי ישמע.אבילות על החורבן .ד
ק דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא "שחרב ביהמ
כ רוב הציבור "אלא דאין גוזרין גזירה על הציבור אא, לשתות יין

ז דדבר המפורש "הט' ע דהא כ"וצ. ב"ע' ב ס"ב, יכולין לעמוד בו
ואכילת בשר ושתיית , כמים לאסורבתורה להיתר אין כח ביד ח

  .יין מפורש בתורה להיתר
 שלא  כיצד אשה שהולידה בן ובגלל זה ניצלה מגואל הדם.חידה .ה

  .)רמז שייך קצת לעניני נחלה וירושה( .יהרגנה

  .ב של מרנן ורבנן"י ב"השאלות דלהלן נמסרו ע
יש להבין מהו . א" שאלת הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן שליט.ו

 וכי דווקא ,א, ביצה כא' אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה'ון הלש
י דחצי שיעור אסור "ולא מיבעיא לשיטת ר, כזית צריך שחיטה

פ איכא "ל עכ"ואף לר, אפילו כל שהוא אסור ללא שחיטה, ת"מה
  .איסור דרבנן

מה היה המשא ומתן . א"יבסקי שליטי שאלת הגאון רבי חיים קנ.ז
בין יפתח לפנחס שכל אחד לא רצה לבוא  ]רהחיי ש' ר פר"המבואר במד

הרי היה כאן הצלת , ושניהם נענשו, לשני בשביל להתיר את נדרו
  .נערה מישראל

מה יהיה הדין בכהן . א" שאלת הגאון רבי אביגדור נבנצאל שליט.ח
כ "ואח, והסוטה מתה מהמים המאררים, שהשקה אשה סוטה
כל עבודתו למפרע א "ח והנה לדעת ר"ג וב"יבואו עדים שהכהן ב

האם זה יהיה ראיה שהעדים שהעידו על הכהן היו עדי , פסולה
  .ז לא הייתה מתה"שקר דבל

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

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

  . 1000₪להגרלה על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, בה נכונה על כל שאלהכל תשו .2

  .שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים,  כל חודש.3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
או עד ראש , תו שבוע ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של או.4

  .חודש
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה :  שימו לב.5

לברורים ופרטים  [com.gmail@1000s.meir או במייל 5558617-077
נא לציין בתחילת המכתב על כמה ] 057-3154010נוספים בטלפון 
  .כ שם וטלפון"מושאלות השיבו וכ

להקפיד על כתב , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים    
כתב לא ברור לא יכנס . ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

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

  נחם אבח מ"תשובות ניתן לשלוח עד ר
 



  

  

 íéëøáàì äèéçù úåëìä ãîìì äöåøù éî  
úñðëä úéáì ïéëñ ñéðëäì åì øúåî íàä  

îé÷ã àäá íúø÷çù äî'' ìøåà"éñ ç 'ð÷"å óéòñ à 'ñðëéäì íéøñåà ùé ïéëñá úñðëä úéáá 
êåøà ,íãà ìù åéîé úëøàî äìôúäù éôì íòèäå ,úøö÷î ïéëñäå, íàä øå÷çì ùéã 

äèéçù úåëìä ãîìì éãë ùøãîä úéáì ïéëñ ñéðëäì øúåî.  
  

èéìù ñàøâ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö 
îâá ïðéøîàã àäî äéàø úåîãë àéáäì äàøð 'ð ïéèéâ''ò æ''á î ' åðâøåä êéìò éë ÷åñôä ìò

éò ïîöòá äèéçù úåëìä ïéàøîù íéîëç éãéîìú åìà íåéä ìë''ùøá ù'' íúñå é
ùøãîä úéáá íéãîåì íéîëç éãéîìú ,à'' ùøãîä úéáá ïéëñ ñéðëäì øúåîã òîùî ë

äèéçù úåëìä ãîìì éãë.  
  

 øã éðéà íìåòáù óñëä ìë åì åðúé ìéôà àîñé÷ ïá éñåé éáø øîà êéà  
íòìáë äáçø åùôð ïë øîåàù éî éøä äøåú íå÷îá àìà  

ùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ÷ìá úë''é á'' ç ìà øîàéå íòìá ïòéå
åâå áäæå óñë åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà ÷ìá éãáò 'ùøá áúëå" íòìá ìù åùôðù é

áäæå óñë åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà øîàù íåùî äáçø , àúéàã àäî úåù÷äì ùéã
 äðùîáå ÷øô úåáà ' íãà éá òâôå êøãá êìäî éúééä úçà íòô àîñé÷ ïá éñåé éáø øîà

å ãçà øéòî åì éúøîà äúà íå÷î äæéàî éáø éì øîà íåìù åì éúøæçäå íåìù éì ïúð
 ïúà éðàå åðîå÷îá åðîò øåãúù êðåöø éáø éì øîà éðà íéøôåñ ìùå íéîëç ìù äìåãâ
 ìë éì ïúåð äúà íà éðá åì éúøîà úåéìâøîå úåáåè íéðáàå áäæ éøðéã íéôìà óìà êì

íìåòáù úåéìâøîå úåáåè íéðáàå áäæå óñëäøåú íå÷îá àìà øã éðéà  , ìù åùôð íâ éëå
ø"ø éøáãî äáøãà éøäå äáçø äúéä àîñé÷ ïá é"á é" äáçø äúéä åùôð éë çéëåäì ùé ÷

íòìá ùôðî øúåé ,áéøå åúéá àìî ÷ø øîà àì íòìáù"íìåòáù áäæå óñë ìë øîà ÷ ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù íééäèøòåå áàåé ìàëéî ïåòîù â'' àìôëøáã  
 äæ éî àìà øîåà íãà ïáäù äî äðéî à÷ôð ïéàù éáø øò÷öà÷ä íùá íòô éúòîù
 ïåä ìë éì ïúú åìéôàù íéôé éëä íéøáã øîà äøåàëì íòìá øéáñäå øîåàù íãà ïáä

ä éô úà øåáòì ìëåà àì àîìòã 'ò øîåà äî"ùø æ"åéìò äáçø åúòãù ãîìî é , á÷òé
ò åðéáà"ùø øîåà ìçø úà éì ïú ïáìì øîà ä" íà äëë øîåà àì íéì÷áù ì÷ åìéôà é

òàòé äæ ìë"øîåàù äæ éî àìà øîåà äúàù äî äðùî àìù úåáàä øéçá øàùð ä.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá 
äøä''èéìù éøåøã äùî íééç â'' àéáðåô ììåë''÷øá éðá æ  
äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé â'' àçî''íéìùåøé óñåé íøë àìôðä ñ  
äáä'' çéð àéøåì óñåé ïøäà'' åíéìùåøé àæìòá úáéùé  

õøúì äàøð , òâåð äæù éàãåå óñë ìò ïåãì åì äîå íåìùú ìò åøáã àì íòìá ìöàã
äáçø åùôðù ïðéæç åúéá àìî øîåàùëå óñëì úëùîðù åùôðî , úà åøéëæä íä ìáà

ùåò íäì ïúéå åîå÷î ìà àåáéù åì øîàù íäîò øáéãù éîì ñçééá óñëä éåáéø ïéðò ø
äæá õôç åðéà áäæå óñë ìë åì ïúé íà íâù åúðáä éôì äðò äæ ìòå áø.  

 

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî" ñ"êãåà éðà íâ"  
ðòì"é ã"ñá ì" àéä íòìáá äùâãääù ã"íéøçà ïåîî ãîçîå ." úãîìð åæ äùâãä

 íòìá éøáãî"åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà" ,äæå óñë íúñ øéëæä àìù ïåéëá , úà àìà
 àöîðä"÷ìá ìù åúéáá "íéøçà ïåîî ãîçî íòìá éë äéàøä ïàëî , éáø íâ åúîåòì

áäæäå óñëä ïéðò úà øéëæä àîñé÷ ïá éñåé , ùéâãä êà" úåáåè íéðáàå áäæå óñë ìë
íìåòáù úåéìâøîå" ,úéèøô úåìòáá íäù åìà úà àì êà , ãîçî åðéàù çëåî äæá

íéøçà ïåîî.  
  

äøä''åéö ïá óñåé âèéìù õéáåðéáø ï'' àé íééç úøåú ììåë-í  
ò õøéúù äî ïééöì äàøð''ìì÷åöæ ååà÷àø ìàìöá éáø ìåãâä ïåàâä éðé÷æ éøåî æ'' ä

áàâ''öé ãòäñèééâã ã''àáøãàã å ,áéø ìù åúåìãâ úà ïðéæç'' úåàøäì àá àåä éøäù ÷
äøåúä ìåî åéðéòá óñëä úåìôù úà ,íäá äöåø åðéàù øîïì àôåâå ,ì äéàøäå àåä äæ

äðùîä êùîäá úåùøãäî ,áäæå óñëä úà ìéôùäì àá àåäù ïáåî éàãå íùå  ,
àùî''ñåðà äéäã àìà úç÷ì ãåàî äöø úîàá àåäã íòìá éáâ ë.  

  

åæ äù÷á åì åðúðå íéåâ ìò äðéëù äøùú àìù ù÷éá äùî éøä àéáð íòìá äéä êéà  
á÷ä éðôìî ù÷éá äùîù ïåéë íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî"ùú àìù ä ìò äðéëù äø

íìåòä úåîåà ,à"íòìá ìò äðéëù äúøù êéà ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  
 íéàáä íìåòä úåîåà ìò äðéëùä äøùú àìù äù÷áä äùîì åðúð ÷øù õøúì äàøð

åéøçà , éðôìî ù÷éáù íãå÷ äðéëùä åéìò äúøù øáëù íåùî íòìá ìò àì ìáà
á÷ä"ä.  

  

äøä''èéìù âøáñéå äãåäé íäøáà â'' àíéìùåøé  
ùø íùá õåøú íúàáäù äî''ò íòìá ìù åéøáã ïéàã áúëã àùú éë úùøô é'' é

íéðéò éåìéâå ìôåð ÷ø äðéëùä úàøùä ,ùø éøäã äù÷ äøåàëì''' ÷ìá úùøôá éë''ä á '

òùø éåâ ìò åúðéëù àåä êåøá ùåã÷ä äøùä äî éðôî øîàú íàå áúë ,àäé àìù éãë 
áèåîì åðøæç íéàéáð åðì åéä åìà øîåì úåîåàì äô ïåçúô ,íéàéáð íäì ãéîòä , ïðéæç

 éáø ïåàâä úà øéáë ïîæ äæî úàæ éúìàù øáë úîàáå äðéëù åéìò äúøù ïëù àéãäì
èéìù é÷ñáéð÷ íééç''íéåâ ìöà ùé äðéëù úàøùä úö÷ éì äðòå à ,çà äðäå'' éúàöî ë

 àðîéäî àéòø øäåæá úîàáàùð úùøôë÷ óã ''ò á'' áäæá'' ïéîåà ìò àéøù êëã àîéú éà ì
ïåäáã ïéãìåú ìëå àòøàå àéîù ïåäá éøáúà àìã áâ ìò óà àîìòã , éàãå àéøù àì

äéì áéäéå àîìòã ïéîåà ìò äðéëù éøùú àìã àåä êéøá àùãå÷î àòá äùîã , àìáä
ïéáøåòî áø áøò ïåðéàã àéáééç ìò åà à÷ôð ïàî àîìòã ïéîåà ìò àîéé÷ã ìàøùé íò 

ïéåù àééôà ìë úéì éàãå àìà ,ïéåù ïåðéà åàì ìàøùé åìéôà ,ë"ïéðøçà ù.  

  
á÷ä ïéà éøä àéáð íòìá äéä êéà''åéðò øåáâ íëç ìò àìà åúðéë äøùî ä  

îâá àúéà éøä àéáð íòìá äéä êéà íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ì íéøãð'' çá÷ä ïéàã" ä
 íëçå øéùòå øåáéâ ìò àìà åúðéëù äøùîåéðòå , úåìòîä åéä àì íòìá ìöà éøäå

åììä ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé   
ùî ïééöì ùé"øä úåùøãá ë" ï éùéîçä ùåøãø øîàù äîå áúëù"á÷ä ïéà é" äøùî ä

åììä íéàðúä ìë åá åîìùéù éî ìò àìà åúðéëù ,íìåòì ïë äéäé àìù äðååëä ïéà ,
 åðéúåáø åøîà øáëùæ" ìáà í÷ àì ìàøùéá äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷ àìå ì

åëå íòìá äæ äæéàå í÷ íìåòä úåîåàá ,' ùã÷úð àì íòìá äæä ùéàäù ÷ôñ ïéàå
ïäî äìòîì àéäù äåðòá ïëù ìëå àèç úàøéå úåùéøôá , íéøáã äòáøàä ïéà àìà

ãéîú äéäéù äîá àìà ïàëá ïðçåé éáøã ,ëå äòùä êøåö éôì äðúùé íéîòôì ìáà ï
åùá àúéà''áùøä ú" àç"éñ à 'î÷ú'' ç éîì íâ äàåáðä äðúéð àìôì åà äòù êøåöì éë

ééò íéàðú íúåà ìòá åðéàù"ù. 

  
àéáð úåéäì ìåëé éåâ íàä  

åù íùá íúàáäù äî'' áéöé éøáã úøåà''÷ ïîéñ ç'' èáîøä ìò øéòäù'' àéáð éáâì áúëù í
äåöî ùøéô åà óéñåäã íåùî úåîåàä ,ø÷ùã äéì ÷åôéú àëéì äùî áéëùã øçàã àåä ï

íäá äàåáð.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
 äøùú àì úåòéá÷áù ÷ø ù÷éá äùîã íéðåøçàä íùá íúàáäù äî éôì õøúì äàøð

éåâ ìò äðéëù ,ðä éôì ù÷éá àì éàøò êøãá ìáà''øéôù éúà ì.  
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