
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס נצבי�

  
  

  ?ו לא יהיהיהיה א, היה או לא היה" המפ� הגדול"
 "אר� חמדה " כוללראש, יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

עיינו . את
 הע
 היחיד שזכה לגילוי שכינה כללי". את
 נצבי
"בתחילת הפרשה משה רבנו מדגיש כי ע
 ישראל זכה ל
  . ו"לפרשת נצבי
 תשס' אר� חמדה'בדברינו באתר 

�לקראת ראש השנה , בימי
 אלה" 
פרשת   "� ואחר כ� לקראת הקריאה המחודשת בספר בראשית " יו
 הרת עול
מדינת ישראל מיוצגת ש
 בכבוד על . נבה'מתחיל הניסוי שנער� במאי� החלקיקי
 הענק שנבנה בשווי� על יד ז, "הבריאה

הניסיו� לשחזר את המפ� הגדול או לנסות לאתר חלקיקי
 שהמדעני
 משערי
 את קיומ
 כחלק . מדעניהידי ארבעי
 מ

אומנ
 מדובר על תהלי� ארו� שני
 אבל . מעורר את הדמיו� והסקרנות של כל אינטלקטואל, מתהלי� היווצרות היקו

  .התקשורת כמנהגה הפכה אותו לדרמתי
  : ש
 קורא לנו בורא עול
, ג
 בפרשת האזינו בי� פרשת נצבי
 לפרשת בראשית נקרא 

"�0ְַהְנֵחל ֶעְלי.� ).ִי
 0ְַהְפִריד. 0ְֵני +ָד
 ַי2ֵב ְ)ב1לֹת  :ְזכֹר ְימ.ת ע.ָל
 0ִינ$ ְ-נ.ת /.ר ָוד.ר ְ-,ל +ִביָ� ְוַיֵ)ְדָ� ְזֵקֶניָ� ְויֹאְמר$ ָלְ
ִיְמָצֵאה$ 0ְֶאֶר� ִמְד0ָר $ְבתֹה$ ְיֵלל ְיִ-מֹ� ְיסְֹבֶבְנה$ ְיב.ְנֵנה$  :י ֵחֶלק ְיקָֹוק ַע5. ַיֲעקֹב ֶחֶבל ַנֲחָלת.6ִ :ַע5ִי
 ְלִמְס4ַר 0ְֵני ִי3ְָרֵאל

   ).י� זב"ברי
 לד.  (ִי2ְֶרְנה$ 6ְִאי-.� ֵעינ.
  . לכאורה קריאה זו מזמינה אותנו לחקור את ההיסטוריה של היקו
 מראשיתה

  

מחלוקת וא: , הזמנה מסוג זה עוררה תסיסה, המדע המודרני ניסה להסביר בשיטות מדעיות את התפתחות היקו
מאז ש
  .אוירה שמדע ואמונה אינ
 יכולי
 לדור בכפיפה אחת


לא , הקריאה הפשוטה בפרקי הבריאה של התחלת ספר בראשית ובעיקר בפרק הראשו� המתאר בריאה בששה ימי
עיינו בדברי (המסורת המקובלת על הכל . ות מדעיות המבוססות על תהליכי התפתחות ארוכי
הסתדרה לכאורה ע
 תאורי

בדבר מני� השני
 לבריאת העול
 לא התאימה בשו
 פני
 ואופ� להסברי
 המדעיי
 שתמכו בהליכי
 ) הכוזרי בנושא

  .שמשכ
 מיליארדי שני
שהרי היא מתאימה לאותו רגע מופלא כשבורא , מונהזוכה לתמיכה של אנשי א, "המפ� הגדול"דווקא התאוריה המכונה 

שהיא הכי , וניסו להסביר באריכות מדוע התאוריה הזו" קפצו על המציאה"מדעני
 שומרי מצוות ". ויהי אור"עול
 ציוה 
שנקראות בשקיקה , ע
 כל הכבוד וההערכה לעבודותיה
 המלומדות. עכשוית מתאימה למסורת של ע
 ישראל

  .כדאי להדגיש שתי נקודות חשובות. ת נשימה בידי כל חובב מדעובהשתוממות עוצר
מבחינה " סו: הדר�"בדבר נקודת ההתחלה של היקו
 היא בבחינת " המפ� הגדול"ג
 א
 נראה לנו כי תאורית   .א

לעתי
 קרובות (הסברי
 מדעיי
 מבוססי
 קרסו יו
 בהיר אחד כשגאו� תור� . כבר היו דברי
 מעול
, מדעית
תובנות .  רעיונות חדשי
 עמוקי
 עוד יותר ומופשטי
 שהתאימו ביותר למדידות ולניסוי
 המדעיי
העלה) יהודי

  ". אי ודאות"חדשות שפתרו דברי
 אשר נשארו על פי התאוריה הישנה בגדר 
כיצד התפתח התהלי� שהביא בסופו של דבר . עוסקות א� ורק בנושא אחד,  המדעיות בתחו
 זהתכל התיאוריו  .ב

איננה עוסקת בשאלה הא
 , מעצ
 הגדרתה ככזו,  מדעיתהא: תיאורי? יקו
 קיי
 כפי שהוא כיו
למציאות שה

 .ובנושא ההשגחה הכללית והפרטית" יחוד"בודאי שהמדע איננו עוסק בשאלת ה. יש בורא לעול

  

לעמו תורה אי� לה האמונה כי יש בורא עול
 יחיד שמשגיח על בריותיו ונת� . כל סתירה בי� תורה ומדע לא תתכ�, על כ�
  .קשר ע
 תאוריות מדעיות שעוסקות בתהליכי התפתחות שלאחר הבריאה


. עיו� מחודש בפסוקי
 שקראו לעיל לעסוק בנושא מוכיח כי ג
 התורה איננה שולחת אותנו לחפש חלקיקי
 בראשיתיי
והיווצרות ע
 ישראל שקיבל בורא עול
 שולח אותנו ללמוד את תולדות עמנו מימי יציאת מצרי
 . זה ענינו של המדע

רוב רוב
 הגדול של פסוקי התורה איננו עוסק . תורה מיד אחרי היציאה וקיבל את אר� ישראל ארבעי
 שנה מאוחר יותר

שבמהלכה התיצב הע
 לפני בוראו וזכה " יציאת מצרי
. "כדברי הכוזרי. בבריאת העול
 אלא נסוב סביב יציאת מצרי

  .היא הבסיס לאמונה הישראלית, : כל יהודי פרטילה היה שות, להתגלות כללית
  

  הבה נאחל למדעני
 שיגיעו להישגי
 אשר יעזרו לקד
 את האנושות מבחינה מדעית
  .ונאחל לרבני
 להגיע להישגי
 שיעזרו לקד
 את האנושות מבחינה רוחנית ואמונית

  
  רבי יעקב ב� אברה
 ועיישה סבג נ"לעמוקדש 

  
  ר"אר� חמדה ע
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  .לכה פסוקהה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי
 הקרובי
 יתפוס מדור 
  

יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו
 עבודת בית "  שער לדי�"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס: בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי� על פי די�

  
  

  פועל איננו עבד
  הרב יואב שטרנברג

שהתחלת המלאכה של הפועל ,  של מעשה קני� בהקשר של עיסקת שכירת פועלשהמקבילה, בגליו� הקוד
 הסברנו
  . השבוע נסייג את דברינו. נחשבת כמעשה קני�
 נות� לו שכרו �השוכר את הספינה ופרקה לה בחצי הדר� : תנו רבנ�': נאמר:) בבא מציעא עט(בברייתא בגמרא 
�שמדובר במקרה שבעל הספינה לא מפסיד הפסד , הגמרא מסבירה. 'ואי� לו עליו אלא תרעומת, של חצי הדר

  . א
 כי תיגר
 לו טירחה במציאת שוכר חדש לספינה, כספי מסיו
 השכירות באמצע
א
 , הוא רשאי לסיי
 את השכירות באמצע המלאכה, שלמרות שאד
 שכר ספינה למלאכה מסויימת, דהיינו

שכל אחד מהצדדי
 יכול , מסיק מכא�) מ� שיאחוש� משפט סו: סי(הטור . אינו גור
 הפסד ממוני לבעל הספינה
לא , אילו התחלת המלאכה היתה כקני� גמור. א
 אינו גור
 הפסד ממוני לצד שכנגדו, לסיי
 עיסקת שכירות
  . א: א
 לא נגר
 הפסד ממוני, וקני� מחודש, ללא הסכמת הצד השני, היתה אפשרות לחזור

. בחנה בי�  התחלת מלאכה לקני� בחפ� חדה עוד יותרהא, שלגבי חלק מעיסקאות השכירות, בגמרא מבואר
פועל קבל� רשאי לחזור . שישנו הבדל בי� שכירת פועל שכיר ובי� שכירת פועל קבל�, מציינת.)  עז�: ש
 עו(הגמרא 

 8הדוגמא בגמרא היא של אד
 ששכר פועלי
 לקצור את שדהו תמורת . רק כאשר אינו גור
 הפסד לצד השני, בו

שא
 , נמצא.  סלעי
5ועלות השלמת העבודה היא , לי
 חזרו בה
 לאחר שעשו מחצית מ� העבודההפוע. סלעי


 4שכ� הוא ישל
 לה
 . יגר
 לו הפסד, בעל הבית ישל
 לפועלי
 עבור חצי העבודה על פי השער שהבטיח לה

כיוו� .  מראש לשל
שזה יותר ממה שהתחייב, 9כ " סה� סלעי
 5ועבור יתרת העבודה יצטר� לשל 
  עוד , סלעי

, יש לציי�. כדי שלא יפסיד, יהיה בעל הבית רשאי לנכות לה
 משכר
, שמדובר בפועלי 
 שנשכרו לעבודה קבלנית
א
 ה
 מוכני
 לשל
 את , משתמע שהפועלי
 רשאי
 לכתחילה לחזור בה
, שמדברי הטור בסימ� שיא שהבאנו

  . ההפסד שנגר
 לבעל הבית

ג
 א
 הדבר גור
 , מבלי להפסיד משכרו, פועל שכיר רשאי לחזור בו. ועל קבל�כל האמור הוא רק בפ, אול

�הוא יקבל שכר חצי העבודה , א
 מדובר בפועל שכיר, בדוגמא שהצגנו מקוד
, לכ�. הפסד לבעל הבית 4 
� סלעי 
, כה(יקרא על פי הפסוק בו, מנמקת את הזכות של הפועל השכיר.) ש
 י(הגמרא . ובעל הבית יצטר� לשאת בהפסד

  . 'ולא עבדי
 לעבדי
, עבדי ה
': ודורשת הגמרא' כי לי בני ישראל עבדי
'): נה
הרי הפועל השכיר היה נחשב , שאילו דינו של הפועל השכיר היה כשל פועל קבל�, משמעות דרשת הגמרא היא

כיצד שינוי ,  להבי�יש שתי אפשרויות. ה"מלבד של הקב, ואסור ליהודי להיות עבד של איש, של בעל הבית' עבד'
  :גור
 לו להפסיק להיות עבד, דינו של השכיר

כדי , לכ�. נובעת מכ� שעיסקת שכירות במהותה היא עבדות, העובדה שהשכיר רשאי לחזור בו בחצי היו
. א

  .נתנה התורה רשות לפועל לחזור בו, להימנע מהאיסור שבהיותו עבד של אד

עיסקת שכירות מלכתחילה איננה , שבאופ� מהותי, היו
 היא סימ� לכ�העובדה שהשכיר רשאי לחזור בו בחצי . ב
  . עבדות

  

  :ונציג כמה מ� הנפקא מינות בי� שתי האפשרויות. לכל אחת מהאפשרויות בסיס בדברי הראשוני
 והאחרוני

זה ואי� ב, שמותר לאד
 להשכיר עצמו כשכיר, כותב) בבא מציעא סימ� שמו(  המרדכי� הא
 אסור להיות פועל
 
, ששכיר נשכר לשלוש שני
, שהחילוק בי� שכיר ובי� עבד הוא, אלא שכתב. 'כי לי בני ישראל עבדי
'איסור משו


כיוו� שעבד עובד , וא
 כ�', כי משנה שכר שכיר עבד�'שעל העבד נאמר , וראיה לדבר, ואילו עבד נשכר לשש שני

יצא , א: שאינו עבד גמור לכל הלכותיו, שני
' גשכירות יותר מ, ולכ�. שני
' משמע ששכיר עובד ג, שש שני

עיסקת שכירות יש לה , המרדכי אומר שביסודו של דבר, כלומר.  ועובר על כי לי בני ישראל עבדי
, מתורת שכיר
, לעומת זאת.  שלוש שני
 לפחות�אלא רק בשכירות ארוכת טווח , אלא שאי� זה בכל שכירות, פני
 של איסור

שעצ
 הרשות לחזור מנתקת כל קשר בי� שכירות פעולי
 ובי� , נראה) ה כי"ד.  מציעא יבבא(מדברי התוספות 
  .  ש
4ובהערה ' א תשובה מ"ת במראה הבזק ח"עיינו בשו. המושג של עבד
שכתב שא
 הפועל רוצה לחזור בו משו
 שהשכר , י"מביא את דברי ר) סימ� שלג סעי: ב( הטור �  המניע לחזרה

שהרי פועל זה אינו מעוניי� , שהסברא היא, ח כותב"הב. אי� שומעי
 לו,  לעבוד בשכר הזולוכעת אינו מוכ�, עלה
היא רק , והרשות שהעניקה התורה לפועל לחזור בו, אלא רק לעבוד תמורת שכר גבוה יותר, להפסיק להיות עבד

  . בתנאי שהוא רוצה להפסיק להיות עבד
, רוצה להפסיק לעבוד אצל בעל הבית, שה  שעבדה כמשרתת א�ד� במקרה דומה ) סימ� קו(ת חוות יאיר "בשו

אי� למשרתת ', כי לי בני ישראל עבדי
'שהיות שישנו הדי� של , החוות יאיר נוקט. ולעבור לעבוד אצל אד
 אחר
שלכאורה דברי החוות יאיר אינ
 , ציי�) ד"סק(ש "בפת. והרי היא רשאי לחזור בו בכל מקרה, שו
 התחייבות
  . י"ת רמתאימי
 לשיט
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 אחת הדרכי
 ליצור �קשורה לדברי
 שפתחנו בה
 , מ השלישית שנדו� בה" הנפק�עשו קני� על התחלת המלאכה 
הוא אינו , שא
 שכיר נשתעבד בקני�, כותב) ת סימ� קיז"שו(א "הריטב. י קני�"עיסקת שכירות פועלי
 היא ע

  . פועל ששעבודו נובע רק מתחילת מלאכהנאמר רק ב' כי לי בני ישראל עבדי
'והדי� של , רשאי לחזור בו
שכיוו� שהתורה רצתה ששכיר לא יהיה , � טוע�"הש. א"חולק על הריטב) ד"חוש� משפט סימ� שלג סקי(� "הש
. יצירת שכירות שבה הפועל אינו רשאי לחזור גורמת לפועל להיות עבד. היא נתנה לו את האפשרות לחזור, עבד
שג
 כאשר השכיר רוצה להיות כעבד דהיינו שעושה , יהיה עבד גורמת לכ�של התורה לכ� ששכיר ' התנגדות'ה

  .וממילא הקני� לא מועיל, הוא אינו רשאי לעשות כ�, מעשה קני� על כ� שלא יוכל לחזור
  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי
 של מו הוצאה מחודשת של הספר

  )לח� לקניה(    80Cמחיר הספר  .בספר ג
 משא ומת� בנושאי
 אלה ע
 גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי

  

  
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע פתור בעיותלרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626%02:  פקס5382710%02: טלפו+ "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  

  
  

  הרב מרדכי הוכמ+
  

  "0ֵיַצת ָהֶאֶל�"שמואל ו
נדרי
 (ובתלמוד ; ביצת טרמיטא מותר לו לאכול �  על עצמו אכילת דבר מבושל שמי שנדר ואסר, נאמרנדרי
 במסכת משנה ב

  :וזו לשו� הסוגיה בתרגו
 חופשי, מובאי
 דבריו של האמורא שמואל שמבאר שזו ביצה נדירה ביותר )ב, ד: נ
 פעמי
 למי
 וֶאֶל� , פעמי
 למי
 חמי
ֶאֶל�ומכניס אותה .  דינרי
ֶאֶל�עבד שיודע כיצד להכי� אותה שווה : אמר שמואל"


וכאשר הביצה יוצאת הרופא , וא
 יש פצע במעיי
 הוא נסר� על הביצה. עד שהיא נהיית קטנה כ� שאפשר לבולעה, קרי
שמואל היה בודק את עצמו על ידי בליעת . ויודע איזה ס
 מרפא את הפצע וכיצד יתרפא החולה, מתבונ� במה שנדבק בה

  ...", 1קלח של כרוב
הנודר מ� המבושל מותר בביצה ): "ז, נדרי
 טהלכות (פוסק את המשנה הוא מתעל
 מדברי שמואל וכותב 
 "כאשר הרמב

שהתחממה ולא " רכה"ומשמע שזו לא ביצה משונה אלא זו ביצה ; ..." אלא נתגלגלה בלבד)קרשה (שלא נתבשלה עד שקפתה
ו ביצה נדירה ביותר ושצרי� עבד מיוחד  שז–
 מתעל
 מדברי שמואל "מדוע הרמב, הקשה ש
" כס: משנה"וה. בושלה
  .להכינה

  
פעמי
 " ֶאֶל:" שמכניסי
 אותה �שמואל אינו מסתפק בתיאור הכנת הביצה . 
 סבור שדברי שמואל אינ
 כפשוט
"הרמב

והא
 עבד ששווה ! ?"ֶאֶל:" והוא מספר שצרי� להכי� אותה ג
 על ידי עבד ששווה �פעמי
 למי
 קרי
 " ֶאֶל:"למי
 חמי
 ו
קלח . ג
 המעשה ששמואל בדק עצמו על ידי קלח של כרוב לא יתכ� כפשוטו!   ?לא יצליח להכי� אותה" ֶאֶל:"יותר או פחות מ


הוא יאבד את צורתו הראשונית ולא יהיה ניכר בו , ולאחר שהוא נבלע ועבר תהלי� של עיכול, של כרוב אינו גו: קשה כמו עצ
כדברי
 בעלי משמעות " קלח של כרוב"וביחס ל" 0ֵיַצת ָהֶאֶל:"רי שמואל ביחס ל
 סבור שצרי� להבי� את דב"הרמב. 2דבר

  .סמלית
  

ל "פעמי
 שחז, התבאר שכאשר המשנה דנה בנושא הלכתי והיא מזכירה פרט מסוי
" אר� אגדה"במאמרי
 הקודמי
 בסדרת 
שהתלמוד מביא מעשה שד� בתרופה , התבאר" מאיר' משרתו של ר"במאמר . עוברי
 לדו� במשמעות הסמלית של אותו הפרט


 סבור שהמעשה שהתלמוד מביא ביחס לתרופה הזו "והרמב,  ערוב יי� ושמ��שמוזכרת במשנה � אינו אלא משל שד� 
� שנאכלת בדר�" רכה"היא ביצה "  טרמיטאביצת", וא: כא�. במשמעות הסמלית של ערוב יי� ושמ�
אול
 . כלל על ידי חולי

הזו והבדיקה ששמואל " רפואה"שמכי� את ה" עבד"ודבריו של שמואל ביחס ל; ל"יש משמעות סמלית בדברי חז" חולה"למושג 
  ".קלח של כרוב"ושל ה" 0ֵיַצת ָהֶאֶל:" מתייחסי
 למשמעות הסמלית של �עשה ע
 הכרוב 

  
  0ְַהְרֵרי 3ֶל�0ְֵהמ1ת 
  :נאמר) י� ח, נ(תהלי
 בספר 
0ְֵהמ1ת 0ְַהְרֵרי 6ִי ִלי ָכל ַחְית. ָיַער  :לֹא ֶאIַח ִמ0ֵיְתָ� ָפר ִמ5ְִכְלאֶֹתיָ� ַעH$ִדי
 :לֹא ַעל ְזָבֶחיָ� א.ִכיֶחָ� ְוע.לֶֹתיָ� ְלֶנְגִ/י ָתִמיד"

  ":3ֶל�
וזו לשונ� בתרגו
 , "0ְֵהמ1ת 0ְַהְרֵרי 3ֶל�"ל ביחס ל" מובאות דרשות חז3) לחמי קרבני� פיסקא טז ,איש שלו
(פסיקתא רבתי ב

   :חופשי
: יוחנ� אומר' ר,  ורבנ�...יוחנ� '  ר.'0ְֵהמ1ת 0ְַהְרֵרי 3ֶל�' ? ואיזה בהמה!!ולא היית יכול לעמוד בה � אחת מסרתי ל� 0ְֵהָמה"
, מ(איוב וכ� משמע בספר ,  מזונות והיא אוכלת לה הרי
 מגדלי
ֶאֶל�ו,  הרי
ֶל�ֶארבוצה על ש אחת 0ְֵהָמההיא ' 0ְֵהמ1ת'ה
� )כ' 
 הרי
 ֶאֶל�ו,  הרי
ֶאֶל� אחת רבוצה על 0ְֵהָמה :אומרי
 ורבנ� . ...'6ִי ב$ל ָהִרי
 ִי3ְא$ ל. ְוָכל ַחLַת ַהKֶָדה ְי3ֲַחק$ ָ-
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והא
 אפשר שתיתכ� מציאות כזו . ' ְי3ֲַחק$ ָ-
ַח5ַת ַה4ֶָדהְוָכל  '–משמע באיוב וכ� ,  אות�והיא אוכלת0ְֵהמ1ת מגדלי
 לה 
  !!...ה" מה משוני
 ה
 מעשיו של הקב!!להינו� תנחומא גדולי
 מעשה אאמר רבי! ?אחרות0ְֵהמ1ת תאכל  0ְֵהָמהש

� ְ-לֹמֹה ְלי.
 ֶאָחד ְ-לִֹ-י
 6ֹר סֶֹלת ֶלֶח�ַוְיִהי  '4 שנאמר, וזהו שלמה ב� דוד!!יכול לעמוד בו יתיולא ה � מל� אחד מסרתי ל
אבל לסעודתו לא הייתה ברייה , )שלא מעיקר הסעודה ( היו
 שמואל בר יצחק אילו מיני מלטומי'מר רא. 'ְוִ-Mִי
 6ֹר ָקַמח
ר יהודא בר "א... ':ֵמ,Lָל $ְצִבי ְוַיְחמ$ר $ַבְר10ִרי
 ֲאב$ִסי
ֲע3ָָרה ָבָקר 0ְִרִאי
 ְוֶע3ְִרי
 0ָָקר ְרִעי $ֵמ+ה צֹא� ְלַבד  '5יכולה לעמוד

  ..."כסבורה שמא אצלה הוא סועד,  וכל אחת ואחת היתה עושה סעודה כסעודה זו, נשי
 היו לשלמהֶאֶל�זבדא 
" ֶאֶל:"הרי
 ו" ֶל:ֶא"והיא רובצת על ; "0ְֵהמ1ת"ה העביר לטיפול
 של בני האד
 חיה ענקית שנקראת "במדרש משמע שהקב

�ובני האד
 צריכי
 לגדל אותה . הרי
 מגדלי
 לה את מזונותיה�והמדרש מסמי� לכ� .  אלא שה
 אינ
 מצליחי
 לעמוד בכ
 וע
 ישראל לא הצליח לעמוד �, כל אחת בפני עצמה, נשי
 היו עושות לו כל יו
" ֶאֶל:"ש, את התיאור של סעודת שלמה

  .6בסעודתו של שלמה
  ?הנשי
 של שלמה" ֶאֶל�" לבי� הסעודה של –"  3ֶל�0ְֵהמ.ת 0ְַהְרֵרי"מדוע המדרש מקשר בי� הסעודה של 

  
  "ֶאֶל�"היחס הכפול אל ה

המשמעות . � ה
 ג
 בעלי משמעות סמלית"במאמרי
 הקודמי
 של סדרת אר� אגדה התבאר שהמספרי
 שמופיעי
 בתנ
  :) יז,דברי
 יז(טי ריקאנמבוארת ב" ֶאֶל:"הסמלית של המספר 

הוסר מסוה  �  נשי
 נכריות "ֶאֶל:" ובהתבונני על המבוכה הזאת כי היו לו ...ה "והרבה זמ� הייתי נבו� על שלמה המל� ע"
 "ֶאֶל:" כי אמרו בעלי הקבלה האמתית כי סכו
 מדרגות הטומאה שנשפעו באיל� העליו� בסבת זוהמת הנחש ה
 !!מעל פני
  ... "'ריותנשי
 נכ'ונקראי
 , כחות

  
 , ֵמא.ת6ְַבעַוְיִהי ל. ָנִ-י
 3ָר.ת : "נאמר על שלמה) ג, א יא(מלכי
 בספר . מסמל חיבור לכוחות שאינ
 רצוייי
" ֶאֶל:"המספר 
 
המתמטיקה של רועי הבקר "ו" המתמטיקה שבעקידת יצחק("במאמרי
 הקודמי
 ".  ַוַיO$ ָנָ-יו ֶאת ִל0.; ֵמא.ת6ְל$6ִֹפַלְגִ-י

והמספרי
 הללו ; ל כסמל להתחברות לעול
 הטבע"� ובאגדות חז"משמשי
 בתנ" שבע"ו" שלוש"התבאר שהמספרי
 ") והצאן

  .הנשי
 של שלמה מסמלי
 חיבור שלו לעול
 הטבע" ֶאֶל:" מלמדי
 אותנו ש�  בהרכב הנשי
 שהיו לשלמה שמופיעי

ַוLֵֶלְ� ): "ה�ד, א ג(מלכי
 וכ� מצאנו בספר , שלמה המל� היה סבור שהחיבור הזה הוא חיבור רצוי שמסייע להשראת השכינה
 ֶאל ְ-לֹמֹה 0ֲַחל.
 'ה0ְִגְבע.� ִנְר+ה  : עֹל.ת ַיֲעֶלה ְ-לֹמֹה ַעל ַה5ְִז0ֵַח ַהה$אֶאֶל�ה ַהְ)ד.ָלה ַה5ֶֶלְ� ִ)ְבעָֹנה ִלְז0ַֹח ָ-
 6ִי ִהיא ַה0ָָמ

�ַהQְָיָלה ַוLֹאֶמר ֱא�  ".:לִֹהי
 ְ-,ל ָמה ֶאHֶ� ָלְ
ודויד המל� . זיקה ומ–ל מרמזי
 שההתחברות של שלמה לעול
 הטבע היתה התחברות  מוגזמת "� ואגדות חז"אול
 התנ

ִמ89ר  � 0ַָחְרHִי ִהְסH.ֵפ: 0ְֵבית ֱאלַֹהי ;ֵמ3ֶל� �  י.
 0ֲַחֵצֶריָ� ט1ב 6ִי :)יא, פד(וכ� מרומז בתהילי
 . העדי: להתרחק מחיבור כזה
י
 שאי� מדובר ל מבאר"אול
 חז"!! אהלי רשע" כחיבור ל�" ֶאֶל:"ספר תהילי
 מקביל את החיבור אל ה". 30ְֳהֵלי ֶר6ַע

 עולות 'ֶאֶל�'מ –  לי יו
 אחד שאתה יושב ועוסק בתורהט1ב )...ה לדויד"הקב (אמר לו "� 7:וה
 מגלי
, כפשוטו" אהלי רשע"ב
אול
 דויד ראה ; "קודש" חיבור של � שלמה ראה בחיבור מרצו� אל הטבע ."שעתיד שלמה בנ� להקריב לפני על גבי המזבח

ענקית �ופעמי
 שהוא מתאר אותו כבהמה, "3ֳהֵלי ֶר6ַע"פעמי
 שדויד מגדיר אותו כ. ר מיותר חיבו�בחיבור מרצו� הזה 
  .8"0ְֵהמ1ת 0ְַהְרֵרי 3ֶל�"
  

   ועצי ענק% 0ְֵהמ1ת 0ְַהְרֵרי 3ֶל�
 
מתארי
 את המעצמות ) דניאל, יחזקאל, ירמיה, ישעיה(התבאר שהנביאי
 " אמונהדניאל והעשב לחיזוק ה"במאמר הקוד

" ט1ב"שה, בפרק הזה מתבאר. בתהילי
ד "קוה
 משתמשי
 בדימויי
 מפרק . העולמיות בתור עצי ענק שנטועי
 בג� עד�
שהוא " חציר"והבהמה אוכלת ). ט1ב$�  ִי0ְ3ְע� HְִפHַח ָיְדָ�(שמוזכר בפרשיה השנייה של הבריאה התגש
 והפ� למאכל גשמי 

� " ַלֲעבָֹדת. ֲעֵדי ָעֶרב"א� האד
 יוצא ; כמו שהוא" עשב"
" יי�" "לח
: " כדי לעבד את העשב והפירות למוצרי
 מושבחי
 שה
  .שג
 ה
 אוכלי
 ושבעי
 " 'דֲעֵצי " �ודויד מוסי: ומתאר ש
 עצי
 ענקיי
 שהוא מכנה אות
 ". שמ�"ו
  

בפרשיה הראשונה של בריאת העול
 .  שפרשיות בריאת העול
 מסבירות את היווצרות הממלכות הגדולותכמו כ� התבאר
אלא , 9מדובר באותו סוג מאכל". ֵעֶ=ב ֶיֶרק"ואילו החיות אוכלות , "ָזַרע זֵֹרַע ֵע� ִריְ?"ו" זֵֹרַע ֶזַרע ֵעֶ=ב"מסופר שהאד
 אוכל 

ובפרשיה השניה מרומז שהאד
 . והחיות אינ� מבינות זאת, 
 באמצעות זרעי
שהאד
 ניח� בשכל והוא מבי� שהצמחי
 מתרבי
בתחילה האד
 מרגיש שא
 הוא ". ט1ב"וגורש מחו� לג� עד� כשבקרבו מחלחלת הרגשת חסרו� של "  ָוָרעט1בֵמֵע� ַהַ/ַעת "אכל 

ו לו לחרוש ולזרוע ולדוש ולטחו� את ולכ� הוא משתלט על החיות כדי שיסייע, "ט1ב"לח
 במקו
 עשב יהיה לו � יאכל כיכר
שהוא " טוב"לאחר מכ� הוא מרגיש שא
 הוא ישתלט על בני האד
 שסביבו וימלו� עליה
 יהיה לו את ה. 'התבואה וכדו�עשב

; "עצי ענק"יוצר " לאכול לח
"והרצו� . ממלכות נוספות" יאכל"רק א
 " טוב"לאחר מכ� הוא חש שיהיה לו . חש שחסר לו
  .מהשתלטות על ממלכות אחרות ועל כלל בני האד
 והחיות" שבעות"ות אדירות שה� כלומר ממלכ

  
לבהמה הזו יש ". אל�בהמות בהררי "שנקראת ,  איברי
 של בהמה ענקית אחת–האלו " עצי הענק"האמורא שמואל רואה ב

כדי " ֶאֶל�"בוססת על המספר שמ" ביצה פלאית"וצרי� .  והיא אוכלת את כל מה שבני האד
 והחיות מייצרי
–תיאבו� אדיר 
קלח של "הפרטיות שלו באמצעות " בעיות העיכול"אול
 שמואל היה בודק את . שלה" בעיות העיכול"לדעת כיצד לרפא את 

  ".כרוב
  

כאשר הוא מסביר ,  צרי� להתבונ� בדברי שמואל במקו
 נוס:� " קלח של כרוב"כדי להבי� את המשמעות הסמלית של אכילת 
  .של דניאל מפרשית הצל
 שנבוכדנצר הרשע עשהאת ההיעלמות 
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  של נבוכדנצר" צל�"שמואל וה
 
, שאמר שדניאל לא היה בבבל, )א, סנהדרי� ד: צג(הובאו דבריו של שמואל " דניאל והעשב לחיזוק האמונה"במאמר הקוד
דבריו של .  מפני שדניאל הל� להביא זרעי
 של אספסת�; הזהב ורצה שכול
 ישתחוו לו�צר הקי
 את צל
כאשר נבוכדנ


הא
 השגת זרעי
 של צמח שמשמש כמזו� לבקר היא כה חשובה עד שהיא מצדיקה את היעלמות !! שמואל נראי
 תמוהי
  !?דניאל שהיה השר הנכבד ביותר בבבל

  

�ַוLֹאֶמר ֱא: ")כו, בראשית א(� "שמוזכר לראשונה בתנ" צל
"סמל את השל נבוכדנצר מ" צל
"שה, התבאר ג 
לִֹהי
 ַנֲע3ֶה +ָד


 $ְבע.: ַהMַָמִי
 $ַב0ְֵהָמה $ְבָכל ָה+ֶר� $ְבָכל ָהֶרֶמ3 ָהרֵֹמ3 ַעל ָה+ֶר�ְוִיְר89 6ְִדמ$ֵתנ$ 0ְַצְלֵמנ8Lָנבוכדנצר הרשע הצליח ". : ִבְדַגת ַה
ובעקבות כ� נאלצו . ולשעבד את האנשי
 כדי לשל
 את המיסי
 שהיה תובע מה
,  על כל הממלכות שהיו ידועות לולשלוט


וכ� מבואר ג
 . האנשי
 למצוא אמצעי מחיה שוני
 וה
 הגבירו את ההשתלטות על החיות ועל העופות  שהיו בסביבת
  ".:ְוַג� ֶאת ַח5ַת ַה4ֶָדה ָנַתִ@י ל1 ְלָעְבד1ָרצ.ת ָהֵאQֶה 0ְַיד ְנב$ַכְדֶנא2ַר ֶמֶלְ� 0ֶָבל ַעְבִ/י ְוַעHָה +נִֹכי ָנַתHִי ֶאת 6ָל ָהֲא: ")ו, כז(ירמיהו ב
  

חושב שהשדה " מל�"ה. ה"שנועדה לנהל את העול
 במקומו של הקב" בהמה חכמה"הזה אינו אלא " צל
"שה, דניאל ידע
 "ֶעֶבד"המל� הוא ה!! 10"ֶמֶלְ� ְל3ֶָדה ֶנֱעָבד "� אול
 הדבר הפו� לגמרי ; שלו" ֶעֶבד " היא מעי�� שמניבה את התבואה למיסי
 שלו 

 כ� האדמה מוציאה את עשב התבואה �כש
 שהפרחי
 מייצרי
 צו: עבור החרקי
 כדי שהחרקי
 יפרו אות
 !!   של השדה

כ ה
 מחפשי
 דברי
 אחרי
 שיספקו "ואח; "לח
"ובני האד
 רוצי
 לאכול אותו בצורת . כדי שהעשב זה ישגע את בני האד

ובני האד
 . שמכריחות אות
 להשתלט על כל העול
 ובכלל זה על החיות, וה
 יוצרי
 ממלכות ענק; "לח
"לה
 תחושה של 

  .יוצאי
 לזרוע את השדות ולכלכל את עצמ
 ואת החיות שה
 זקוקי
 לה

   
שהכוח שמפעיל אותה הוא יצר צבירת , )0ְֵהמ.ת 0ְַהְרֵרי +ֶל:" (תבהמת שליטה אנושי"שמוזכר בתחילת בראשית הוא " צל
"ה

� ִאי-'ֶצֶל�' ,ְ� 0ְ:)ז, לט(תהלי
 וכ� מבואר ב; העושרְQֶ, ִיְתַה�ֶהֶבל ֶיֱהָמי$ �ְ, ,
ה שולט ומנהל "הקב. 11" ִיְצ0ֹר ְולֹא ֵיַדע ִמי אְֹסָפ

ה לא ברא "א� הקב; ע
 המסוגלות להגיע לשלטו� ולניהול העול
, "צל
"והוא ברא את האד
 ע
 הצד הזה של ה, את העול


 ב"וכ� מבואר בדברי הרמב. אותו לש
 התכלית הזו 

 'כאמרו באד
): "... חלק שלישי פרק יג(מורה נבוכיLְָרד$ 0ְִדַגת ַה$,' 
� ."רק להגיד טבעו אשר הטביעו הש
 יתעלה עליו � !!שאי� ענינו שנברא לכ

  
 הוא נחשב �וא
 האד
 לא מפעיל את הצד הרוחני שבו . נשמתי שהוא ברא בתוכו�ה שהאד
 יפעיל את צד הרוחניה רוצ"הקב
  ": ִנְמַ-ל 0ְ6ֵַהמ.ת ִנְדמ$� ְו+ָד
 0ִיָקר 0ַל ָיִלי�" :)יג, מט(תהלי
 וכ� מבואר ב; "בהמת שליטה"רק ל

  
  סעודת שלמה

מל� ,ְ-ְמַדאי מסופר ששלמה המל� לכד ג
 את ) ב, ד: סח( ובמסכת גיטי� ,ג
 שלמה המל� הגיע לשליטה על ממלכות רבות

 עד שכבשת שבעת ולא, כבר כבשת את כל העול
): "בתרגו
 חופשי(וכאשר הביאו אותו לפני שלמה הוא אמר לשלמה . השדי
לחפש דברי
 חדשי
 שיצליחו עובר גלגולי
 שוני
 שגורמי
 לאד
 " לח
"ומתו� כ� אנו למדי
 שהרצו� לשבוע מ!". ?ג
 אותי

  .סו:�להשביע אותו סו:
  

� עצמו מקשר בי� ה"התנ"
  ):ד�א, מלכי
 א ה(של שלמה לבי� השליטה על הממלכות והחיות " לח
"
מֹה ְלי.
 ֶאָחד ְ-לִֹ-י
 6ֹר סֶֹלת  ְ-לֶֹלֶח�ַוְיִהי ... $ְ-לֹמֹה ָהָיה מ.ֵ-ל 0ְָכל ַה5ְַמָלכ.ת ִמ� ַהSָָהר ֶאֶר� 4ְִלְ-Hִי
 ְוַעד ְ)ב$ל ִמְצָרִי

 רֶֹדה6ִי ה$א  :ֲע3ָָרה ָבָקר 0ְִרִאי
 ְוֶע3ְִרי
 0ָָקר ְרִעי $ֵמ+ה צֹא� ְלַבד ֵמ,Lָל $ְצִבי ְוַיְחמ$ר $ַבְר10ִרי
 ֲאב$ִסי
 :ְוִ-Mִי
 6ֹר ָקַמח
  ..."0ְָכל ֵעֶבר ַהSָָהר

� אול
 כאשר האד
 משתלט על חיה מסוימת . בממלכות ובחיות" רודה"פיע כרצו� להיות הו" לח
"הרצו� של שלמה לשבוע מ 
 ,אייזנשטיי�(אוצר המדרשי
  וב."ברבורי
 אבוסי
"סעודת שלמה הכילה ג
 . פעמי
 רבות שהוא נאל� ג
 להאכיל אותה

�המדרש ". סיוני
 היו מגדלי� אות
 אפילו פ� אלעזר אומר' ר, 'וברבורי
 אבוסי
'מה הוא : "נאמר) 529 עמוד ,שלמה המל
 אלא היה צור� לגדל � אי אפשר היה להיבנות על ציד הפסיוני
 ,מגלה שכדי לעמוד באופ� עקבי ותדיר בצרכי סעודתו של שלמה


אול
 מבחינה פנימית הדברי
 נראי
 ; לצורכי סעודת המל�" פסיו�"בני  האד
 היו מאביסי
 את ה, ואמנ
. ולהאביס אות
  !!אל שלמה" פסיו�" העביר את האחריות על מזונותיו של ה�עד אז " פסיו�"ה שהיה ז� את ה"הקבו!! אחרת

  
ולמרות כל המאמצי
 ". סעודת שלמה" ה
 לא הצליחו לעמוד ב–שלמרות כל המאמצי
 של ע
 ישראל , ל מגלי
"מדרשי חז


 לא הגיעו למצב של שליטה בכל היצורי
 בני האד.  ה
 לא הצליחו בכ�–" בהמות בהררי אל:"של בני האד
 להאכיל את ה

והמדרש מרמז לכ� . ה ממשי� לזו� ולכלכל את החיות האלו בעצמו"והקב, וחיות רבות נותרו מחו� לשליטת
; החיי
 שבעול

  !!"ולא היית יכול לעמוד בה � אחת מסרתי ל� 0ְֵהָמה: "ואומר
  

  "שיגעו+ התבואה"התרופות ל
. דניאל הל� להשיג זרעי
 של אספסת עבור נבוכדנצר, ורצה שישתחוו לו" צל
"קי
 את השכאשר נבוכדנצר ה, שמואל מגלה
אול
 דניאל ידע , שמוזכר בפרשיות הבריאה" צל
"שנבוכדנצר השתבח בעצמו שהוא זכה להיות חלק מה, שמואל מרמז

 לשיגעו� הגדלות של והתרופה. הזה" צל
"היא ששיגעה את נבוכדנצר ודרדרה והפכה אותו ל" עשב התבואה"שאכילת 
, ואכ� בהמש� ספר דניאל מסופר. ולש
 כ� הוא הל� להשיג זרעי אספסת;  היא אכילת עשב פשוט כמו בקר� נבוכדנצר 

ונבוכדנצר , הועילה" התרופה"ובסופו של דבר . ה גזר על נבוכדנצר להשתגע ולאכול עשב ע
 הבקר במש� שבע שני
"שהקב

  .א הושב למלכותוולאחר מכ� הו, התפלל לבורא העול

  
ולא את " לח
 טוב"שהרצו� שלה
 לאכול , והנביא מוכיח ש
 את שרי יהודה. התרופה הזו מוזכרת ג
 בפרק ל בספר ישעיהו

ולחפש חסות תחת , וגר
 לה
 להשתלט על החיות.  גר
 לה
 חוסר אמונה בבורא העול
–כמו שהוא " ְ@בA8ת ָהֲאָדָמה"עשב 
, שלאחר שנודע לחזקיה המל�, ל מלמדי
 אותנו"וחז). מורכב מה
" בהמות"שה" עצי הענק"שה
 (, המעצמות הגדולות
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הוא החליט שלא ; "!!)ֶמֶלְ� ְל3ֶָדה ֶנֱעָבד("ושהוא עבד של השדה , "בהמות בהררי אל:"שהמל� משמש כאחד מאיבריו של ה
. ולאכול מעט ירק" זכויותיו"ליט לוותר על הוא הח" סעודת מלכי
"ולמרות שהוא היה מל� והיה זכאי ל. שכזה" עבד"להיות 


 ניצל בסופו של דבר ממל� 12" בסעודהירקחזקיה מל� יהודה שהיה אוכל ליטרא "ו, והדבר חיזק את אמונתו בבורא העול
  וצבא אשור הוכה באופ� ניסי; אשור

  

; על עצמו" עשב השדה" אכילת והוא רצה לנסות את התרופה הזו של, שמואל רצה ג
 הוא להתחזק באמונה שלו בבורא עול

  .ת נארי� בכ� במאמר הבא"בעזהשי". קלח של כרוב"ולש
 כ� הוא אכל 
  

_____________________________________________________________________________  
  

 .לפי הערו�; ש
, א חידושי הלכות" מהרש1
  )ד, טומאת מת כ(
 "וברמב; "טיהרו את הבשרו) "ב, ד: סט(מנחות כמבואר בסוגיה ב 2
 ילקוט שמעוני תורה רמז תשעוהדרשה מובאת ג
 ב 3
  ב,  מלכי
 א ה4
  ג,  מלכי
 א ה5
ֲאֶ-ר 6ָה 8ֵמע1BC ַהFֵָבד ֵמֲעבַֹדת 3ִביEָ ַהDָ ְו,Hָה ַעHָה ָהֵקל ִהְק6ָה ֶאת עBֵCנ8+ִביָ�  :ַוLָבֹא ָיָרְבָע
 ְוָכל ְקַהל ִי3ְָרֵאל ַוְיַד0ְר$ ֶאל ְרַחְבָע
 ֵלאמֹר" 6

Uָָעֵלינ$ ְוַנַעְבֶד �א יב" (:ָנַת 
 )ד�ג, מלכי
 א,  שבת ד: ל7
הוא חיבור " ֶאֶל:"והוא הודה שהחיבור אל ה, שלמה המל� חזר בו בעצמו מדעתו הראשונה" שיר השירי
"ל מרמזי
 שבסיומו של "וחז 8

 והרי הוא כשאר ,דשוק – האמור בשיר השירי
 '6ְלֹמֹה'כל ): "ט, סודי התורה וי(
 "ויש לכ� משמעות הלכתית שנפסקה ברמב. של חול
  ". ' ְלָ� ְ-לֹמֹהָהֶאֶל� '�חו� מזה ; הכנויי�

 י בראשית א כט" רש9
  ח,  קהלת ה10
  .י מביא ש
 בתהלי
"וכ� מרומז בדברי הפרש� שרש 11
  ב,  סנהדרי� ד: צד12
  
  
  

  ה" עבנימי+ בוני�' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
  

  
  
  

 

  

  

  )ג"מתו� ח(

  Bologna, Italy                           איטליה, ניהלובו
  ב"אלול תשנ

  ע� גוי לעומת המגורי�, מגורי רווק ורווקה בחדרי� נפרדי� בדירה אחת

 השאל

ה
 גרי
 בדירות שכורות ללא . המקומית בעירנו מתגוררי
 סטודנטי
 וסטודנטיות ישראלי
 שלומדי
 באוניברסיטה

גויות וזה עלול כמוב� להביא לידי /הברירה האחרת שיהיו שותפי
 בדירה ע
 גוי
. קפדה על איסורי יחוד בני
 ובנותה

הא
 מותר במצב זה לבחור דתי רווק לגור בדירה ע
 בחורות כשזה מונע ממנו ומה� לגור בדירה אחת ע
 . קירבה יתירה


 ע
 גוייהר יחוד וקירבה אנשי
 ונשי
 או איסור מגע וקירבאיסו: כשאי� ברירה אחרת מה חמור יותר: בקיצור? גוי? 

 ).א כל אחד בחדר לחוד"כמוב� בדירה אחת ז(

  

 התשוב

 ולנשי
 .2זה חמור כל כ� במקו
 שאימת מלכות עליה
חשש ובימינו אי� , 1איסור יחוד ע
 גוי הוא מפני חשש פיקוח נפש


 .מותר לה� ואי� חשש פיקוח נפשא� ע
 נשי
 גויות , 3אסור להתייחד ע
 גויי
 זכרי
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מאשר לעבור על ,  ע
 בנות גויות�עדי: שיגורו הבני
 ע
 בני
 גויי
 והבנות , א
 אי� אפשרות לסדר מגורי
 בלא חשש יחוד

 .שהרי יחוד ע
 גויה א: הוא אסור, ובלבד שההפרדה בי� המיני
 תהיה מובטחת, איסור יחוד

כשהחדרי
 מחולקי
 , כגו� דירה אחת ע
 כניסות נפרדות, בד באופ� שאי� יחודא
 אפשר לסדר מגורי
 לישראלי
 בל, לכ�

ובשו
 אופ� לא פחות ,  לכל הפחות4או שבדירה יהיו בלילה ארבע בנות, והדלתות ביניה
 נעולות, לבנות לחוד ובני
 לחוד

אי� אפשרות לסדר את המגורי
 כאשר . ולא יכנס גוי במקומו, ואז עדי: שישאר הב� עמה�, 5בי� ביו
 בי� בלילה, משלוש

והוא אינו צרי� להשאר ש
 כדי להציל את הבנות מאיסורי
 , "חטא כדי שיזכה חבר�, אי� אומרי
 לו", בלא חשש יחוד

הוא , וכעת כשהוא חפ� לצאת, כגו� שהביא גוי לדירה(אלא א
 כ� הוא גר
 את היווצרות האיסור , שעלולי
 להיגר
 בעתיד

 .6)התורהיוצר איסור יחוד מ� 

 

________________________________________  
 

  .קנג סעי: ב' ד סי"ע יו"שו; א "ז ד: כב ע"משנה ע   1
  .ואי� חשש, שרי להתייחד, ב משמע דבמירתת הגוי מ� המלכות"ז כה ע"ובגמרא ע   2
  .אסור ע
 גויי
, ואפילו באופ� שמותר ע
 ישראל פרוצי
,  סעי: דנגק' ד סי"ע יו"שו   3
שמא , שבלילה צרי� ארבע נשי
, י" שרוב הפוסקי
 הבינו בדעת רש)בק כו אות "ס" (אוצר הפוסקי
"כב סעי: ו וב' ע סי"ע אה"שו   4


  .תיש� אחת ונמצא מתייחד ע
 שתי נשי
  .י דהוי ספיקא דרבנ�"הביא דעות להקל כרשש
 " אוצר הפוסקי
"וב. י"א בש
 רש"כב סעי: ה ברמ' ע סי"ע אה"שו   5
  .לא' סי" עזרת כה�"ת "וש   6

  
  
  
  

  

 צוות המשיבי
 ובברכת התורהבש,  

  
  ה ארנריי�          הרב יוס: כרמלמשב הר

  שי הכוללרא
  
  


  :אני מאשר ג
   שאול ישראליהרב

  
  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  
  

  

  ' ו%'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. אלות מרבני הגולהתשובות לש

הספרי
 עוסקי
 בארבעת ". דרכיה דרכי נע
"התשובות מתמודדות ע
 המציאות בעול
 מודרני מתפתח בדר� של 
        ".תורת חיי
"לתו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג
 את החלק החמישי ההופ� את התורה " שלח� ערו�"חלקי ה

 
  )לח� לקניה(  360C  300G במקו
 מחיר מבצע לששת הכרכי


