
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס  קדושי
	אחרי מות 

  
  

  " �ֲהרֹ�ְ�ֵני ְ�ֵני"
_________________________________  

  

 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  
  

  . שאלת מיתת� של שני בני אהרו� מלוה אותנו מאז פרשת שמיני ופותחת ג� את פרשתנו
על  יו� השכנת השכינה  ביו� כה שמח ומשמעותי בתולדות האומה , ל והראשוני� התייגעו להסביר את פשר עונש� הקשה"חז

  .המשכ� וממילא על הע�
  ). אז"ויקרא ט" (ְ�ֵני ְ�ֵני" המבוסס על בדיקת הביטוי ,בכיוו� חדש, ננסה השבוע להסביר את שורש העני�

  .בביאור חטא� ביו� השמיני, הסבר זה יכול להיות נכו� אליבא דכל ההסברי�
   

  :י מקבילות בתורהתש" ְ�ֵני ְ�ֵני"לביטוי 
  ).ד כה"בראשית ל" ( ַיֲעקֹב ִ,ְמע+� ְוֵלִויֵני ְבֵניְ�ַוִ)ְקח% : "הראשו�

ַו)ֹאֶמר ְרא%ֵב� ֶאל 6ִביו : ַו)ֹאֶמר ֲאֵלֶה� ַיֲעקֹב ֲאִביֶה� אִֹתי ִ,5ְַל�1ֶ י+ֵס� ֵאיֶנ%4 ְוִ,ְמע+� ֵאיֶנ%4 ְוֶאת 2ְִנָיִמ� 0ָ1ִח% ָעַלי ָהי% כ/ָ.ָנה: "השני
  ). לז  לוב" מש�" ( 1ִָמית ִא� לֹא ֲאִביֶא%4 ֵאֶלי7ָ 1ְָנה אֹת+ ַעל ָיִדי ַוֲאִני ֲאִ,יֶב%4 ֵאֶלי7ָיְ�ֵני ָבַנֵלאמֹר ֶאת 

  

ע� , המחבר את ביקורתו על מעשה שכ�, הראשו� נקשר לנושא בידי יעקב אבינו. שני פסוקי� אלה קשורי� לחטא מכירת יוס�
  : ל"וז. ביקורתו על חטא מכירת יוס�

6ר%ר : 2ְסָֹד� �ל 1ָבֹא ַנְפִ,י 2ְִקָהָל� �ל 1ֵַחד 5ְבִֹדי 5ִי ְב��9ָ ָהְרג% ִאי, %ִבְרצָֹנ� ִע0ְר% ,+ר: ע+� ְוֵלִוי �ִחי� 5ְֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶה�ִ,ְמ"
  ). י ש�"ז וברש  הט" מש�" (ֵאל��9ָ 5ִי ָעז ְוֶעְבָרָת� 5ִי ָקָ,ָתה ֲאַחְ.ֵק� 2ְַיֲעקֹב ַוֲאִפיֵצ� 2ְִיְ:ָר

  . את הזכות להנהגה אבדו את בכורת� ,  ראוב� שמעו� ולוי .אי� צור7 להסביר את הקשר של הפסוק השני
  . נקשה עוד קושיה אחת וננסה לתרצה, לפני שנציע את הסברנו

בכור "ל העניקו לראוב� את הכינוי "אומנ� חז? סתעל איזה הגיו� היא מבוס, " 1ִָמיתְ�ֵני ָבַניֶאת "התמוהה של ראוב�  מה פשר הצעתו
  . להבינה�א� על פי כ� אי� אנו פטורי� מהניסיו, )י ש�"רש" (שוטה

 מ+ת ְוגֵֹנב ִאי, %ְמָכר+ ְוִנְמָצא ְבָיד+" התורה ג� קבעה כי ).  גב"שמות כ" ( ְ,ַנִי� ְיַ,ֵ.�...ִא� ִהָ=ֵצא ִתָ=ֵצא ְבָיד+ ַהְ>ֵנָבה "התורה קבעה 
  . כי העונש הוא מיתה, אי אפשר להטיל כפל, אומנ� במקרה זה). א טז"ש� כ" (י%ָמת

  

הומר בעונש המוות שהוטל על , לכ� עונש המוות שלו. שביקשו להרגו) י"רש(ג� הציל אותו מידי שמעו� ולוי , יהודה שמכר את יוס�
  .  חזר הדי� למקור והכפל נשאר על כנו,שכ7כיו� ). שחטאו ג� בעצמ� ונתחייבו מיתה(ער ואונ� , שני בניו

  

 כי  ,ל מבקרי� אותו"חז. מחקה את די� השמי� שהוטל על אחיו הצעיר, על אי החזרתו של בנימי�, ראוב� שמציע את מות שני בניו
  . ה יכול לבחור בעונש שכזה ואלו יעקב בוודאי שלא יעשה זאת"ברור שרק הקב

  ).כי יעקב כ� יפעיל עונש שכזה, יר מה הייתה ההווא אמינא של ראוב�ננסה להסב, ד"בלנ, בהזדמנות אחרת(
  

לאחר הירידה הראשונה של האחי� למצרי� והפגישה הראשונה . בא על עונשו בדר7 אחרת, שמעו� שהיה שות� בכיר בחטא המכירה
ַוְיַד2ֵר ֲאֵלֶה� : "ל הכתוב"וז. נגד מידהשל מידה כ, גזר עליו עונש, בכ7 כביכול. השלי7 יוס� את שמעו� לכלא המצרי, ע� יוס� השליט

%ְדַבר ִמְלַווְתה+� ַית ִ,ְמע+� ְדָיַעט ְלִמְקְטֵלי? ְוָכַפת ָיֵתי? "כ7 מפורש ביונת� ).  כדב" מש�" (ַוִ)0ַח ֵמִא�1ָ ֶאת ִ,ְמע+� ַוֶ)ֱאסֹר אֹת+ ְלֵעיֵניֶה�
שמעו� הופרד , ברור כי כלפי האחי� ובני המשפחה האחרי�, )י"רש(רק לעיניה� ג� א� עשה זאת ). י"ש� ועיינו ג� ברש" (ָקֵמיה+�

  .כפי שעשה ליוס�, והוגלה מארצו וממשפחתו
  

מכפר ביו� , אהרו� הכה� מנהיגו הרוחני של השבט כולו. זמ� הפרעו� הגיע עתה. שעדיי� לא שיל� על המכירה, לוי היה היחיד, א� כ7
, הקטגור מקטרג ופורע את החוב). ח"עיינו בדברינו לפרשת שמיני תשס(מכירת יוס� וחטא ) יוס�(=על חטא העגל , השכנת השכינה

   ).א 'י ויקרא" (ר לֹא ִצָ%ה אָֹת�ַוַ)ְקִרב% ִלְפֵני ְיקָֹוק ֵא, ָזָרה ֲאֶ,"משני בני אהרו� שחטאו 
  

  ,ימי זכרו� והודיה, דווקא בימי� אלה
  ,)שהיא לגיטימית ומותרת ואפילו רצויה(הבה נתפלל כי ג� בעת מחלוקת בי� אחי� 

  .נדע לשמור על אחדות בלי דרישה לאחידות
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   בבא מציעא ז	קיטבבא קמא , אייר'  ח	' ב
  
  

  מפני מה מודה במקצת נשבע
  הרב עופר לבנת

  

כאשר אד� תובע סכו� כס� והנתבע . בתחילת מסכת בבא מציעא הגמרא עוסקת בהלכות שבועת מודה במקצת
התורה מחייבת אותו , הנתבע ישל� את הסכו� שהודה ועל השאר, מודה שהוא אכ� חייב חלק מסכו� זה

  :מביאה את הסברו של רבה לשבועה זו, וגיהתו7 כדי הדיו� בס, )ג עמוד א(הגמרא . שבועה
, כלומר". חזקה אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו? מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע: אמר רבה"

כיו� שלא היה יכול להעיז , אומנ�. א7 רצה לכפור בכל התביעה, החשד הוא שהנתבע אכ� חייב את מלוא הסכו�
א� נחייב אותו להישבע ולהכחיש את דברי . הוא הודה במקצת התביעה, ב כס�פניו בפני האד� לו הוא חיי

  . הוא ישבר ויודה שאכ� הוא חייב את מלוא התביעה, התובע
מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה "הראשוני� ניסו להסביר יותר לעומק מהי בדיוק שאלתו של רבה 

) מתו7(=' מיגו'. שהיה כופר הכול' מיגו'וע שלא נאמי� לו ברבה שואל מד, )ה מפני"ש� ד(לפי התוספות ." ישבע
א� א� הוא טוע� טענה אחרת , הינו מושג הקובע שא� אד� היה יכול לטעו� טענה מסוימת שבה היה זוכה בדי�

הרי אותו אד� שהודה , השאלה היא, לפי התוספות, לכ�. הוא נאמ� מתו7 שהיה יכול לטעו� את הטענה שלא טע�
אילו היה כופר . שהרי מדובר במקרה שלתובע אי� הוכחה לתביעתו,  יכול ג� לכפור בכל התביעההיה, במקצת

מדוע שלא ? שהודה במקצת הוא חייב להישבע, שואל רבה, א� כ� מדוע עתה, בכל הוא לא היה חייב שבועה
על כ7 . עהג� עתה שהודה במקצת יהיה פטור משבו, נאמר שמתו7 שאילו היה כופר בכול היה פטור משבועה

  .משו� שאי� אד� מסוגל להעיז פניו כלפי אד� לו הוא חייב, עונה רבה שאד� זה לא היה מסוגל לכפור בכול
תוספות (הראשוני� . תשובתו של רבה הופכת להיות בעייתית, לשאלת רבה, לפי הסבר זה של תוספות, אמנ�

ס בה� "ציינו למספר מקומות בש) ועוד, �"� שבועות כו עמוד ב בדפי הרי"ר, ה עירוב"בבא קמא קז עמוד א ד
מצאנו . למרות שהטענה שהיה הנתבע יכול לטעו� היא טענה שיש בה העזת פני�, מועיל' מיגו'הגמרא קבעה ש

 וציי�  חוש� משפט בסו� סימ� פב דיני מיגו סעי� ו(7 "הפע� נביא את תשובתו של הש, מספר תשובות לשאלה זו
בא לפטור את הנתבע מחיוב ממו� ' מיגו' הוא קבע כעיקרו� כי יש הבדל בי� א� ה).ש� לכמה ראשוני� שכ� תירצו

ג� א� , צרי7 הוכחה חזקה, כיוו� שכדי לחייב אד� לשל�. לבי� א� הוא בא לפטור את הנתבע מחיוב שבועה
' מיגו'� הא7 א. מספיק בכדי לפטור אותו מלשל�' מיגו'ה, רעוע כיוו� שמדובר בטענה שיש בה העזת פני�' מיגו'ה

הוא אינו , רעוע כי הוא מבוסס על טענה שיש בה העזת פני�' מיגו'א� ה, כמו במקרה שלנו, בא לפטור משבועה
  . פוטר מחיוב שבועה

שבועות (י מיגאש "לפי הר. �"י מיגאש והרמב"הסבר זה של התוספות לשאלתו של רבה מנוגד לשיטת� של הר
לכ� אי� . אלא רק מחיוב ממו�, כלל אינו יכול לפטור מחיוב שבועה' מיגו') ג, מלוה ולוה יג(� "והרמב) מה עמוד ב

מדוע התורה , שאלתו של רבה היא, לשיטת�. שהיה כופר בכול' מיגו'מקו� לשאול מדוע שלא יפטר הנתבע 
  .חייבה שבועה דווקא במקרה זה של מודה במקצת

  


שהיה יכול לכפור בכל ' מיגו'ב, טור משבועהרבה שואל מדוע אד� שהודה במקצת אינו פ, לפי התוספות: סיכו
אמנ� יש . אינו פוטר במקו� שהוא מבוסס על טענה שיש בה העזת פני�' מיגו'התשובה לכ7 היא ש. התביעה

י "לפי הר. המבוסס על טענה שיש בה העזת פני� פוטר' מיגו'ראשוני� שסייגו שלעניי� לפטור מתשלו� ג� 
ולשיטת� רבה בא להסביר מדוע דווקא במקרה של מודה , וטר מחיוב שבועהכלל אינו פ' מיגו'� "מיגאש והרמב

  .     במקצת חייבה התורה שבועה
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

פתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית ייעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ7 נבנה נדב7 נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די�

  

  זכויות הבעל בנכסי אשתו
  אוריאל אליהוהרב 

ה או שקיבלה כמתנה אחר ה בדי� קני� הבעל בנכסי אשתו שהביאה עמה מלפני הנישואי� או שנפלו לה בירוש"השבוע נדו� בעז
  . הנישואי�

  :נית� להגדיר� בשני דרכי�, ע� חתונת�, בגמרא בכתובות ובעוד מקומות מבואר שישנ� שבמקרה והאשה הכניסה לבעלה נכסי�
  .נכסי צא� ברזל  .א
 .נכסי מלוג  .ב

ההבדל המהותי ביניה� הוא שנכסי צא� ברזל הופכי� להיות רכוש הבעל וכנגד� הוא מתחייב לה בכתובתה שא� ימות לפניה או 
לעומת� נכסי מלוג נשארי� רכוש האשה אלה . כפי שוויי� בשעת הנישואי�, יחזיר לה הבעל את שווי הנכסי� הללו, יתגרשו

א� ,כיו� שאי� אי� אחריות� עליו.    מקבל אחריות עליה� וממילא יחזרו כמו שה�לכ� איננו. שלבעל יש זכות להנות מ� הפירות
 מלשו� מליגה דהיינו קציצת השער שהוא הפירות – מלוג –ממהות� נגזר שמ� . פחתו היא הפסידה וא� הותירו היא הרוויחה

יר את הנכסי� שהיא מכניסה ואילו � האשה היא הקובעת כיצד להגד"לדעת הרמב). הגהות מיימוני(והשארת הראש שהוא גופ� 
מ "ש וח"ב( כגו� שרואה שעתיד להרויח או שלא לקבלה –הבעל הוא המחליט א� לקבל על עצמו אחריות ) נ"ק' סי(ש "לדעת  הריב

  ).ב"ה ס"פ' בסי
כסי צא� ברזל  בי� מטלטלי� או כספי� בי� קרקעות עבדי� ובהמות יכולי� להיות מוגדרי� כנ–זאת יש לדעת שכל סוגי הנכסי�  

  .או נכסי מלוג
  !?כ כיצד נדע על נכס מסויי� א� הוחלט שהוא  מנכסי מלוג או מנכסי צא� ברזל"א

 שעשו שומא וקצבו את ערכ� הרי אלו נכסי צא� או רבינו אפרי� סובר שרק א� קיבל אחריות בפירוש –נחלקו בזה הראשוני� 
  .)�"כ בדק הבית שסובר הרמב"וכ. (אלא נכסי מלוגאינ� , אפילו כתב� במפורט בכתובה, אבל א� לא, ברזל

רק מה שלא כתב או שנפלו לה לאחר . לעומתו העיטור סובר שכל שכתב את הנכסי� ופרט� בכתובה הרי אלו נכסי צא� ברזל
  .הכתיבה הרי ה� נכסי מלוג

אבל קרקעות ועבדי� ,  אביה עליה�חו� ממעות וסחורה שניתנו להוצאה שהרי אי� ש� בית, אסור לבעל למכור, ג� נכסי צא� ברזל
ש בש� הירושלמי ונפסק להלכה "הריב.  (ואפילו מטלטלי� ש� בית אביה עליה� ולכ� משו� שבח בית אביה אסור לו למוכר�

  ).צ' ז סי"ע אהע"בשו
 למה לו מאחר שהברירה ביד הבעל א� לקבל את הנדוניא כנכסי מלוג או כצא� ברזל וכי, ש"לשיטת הריב, א� כ�  יש לשאול

מצד שני ג� בנכסי מלוג הוא אוכל . הרי בי� כ7 ובי� כ7 אינו יכול למכור�, י כ7 להתחייב באחריות�"לקבל� כנכסי צא� ברזל וע
  .פירות ואינו מפסיד במה שאינ� נכסי צא� ברזל

  .מלוג ונפרט� בקצרההוא השיב  שישנ� כמה נפקא מינות בי� נכסי צא� ברזל לנכסי . נ"ק' ש ס"ת הריב"שאלה זו הובאה בשו
� שמכירת� "סובר הרמב, בדיעבד א� מכר, ואפילו שאר מטלטלי� שאינו רשאי למכור, ל"כספי� וסחורות יכול למכור כנ  .א

א "� והרשב"אמנ� הרמב', צ' מ סי"חו. (לעומת� בנכסי מלוג ג� בדיעבד המכירה בטלה. קיימת והיינו בנכסי צא� ברזל
  )ע המכר בטל"מנ� בקרקעות לכוא, א"ש ורמ"חולקי� וכ� פסקו ריב

 בנכסי מלוג ה� של האישה ובנכסי צא� ברזל ה� –פירות היוצאי� מ� הפירות שבאו מעלמא כגו� כפל של ולד הבהמה    .ב
 .של הבעל

כ "משא,  א� מדובר בנכסי צא� ברזל צריכה שומא וגוביינא בבית די�–כשבאה לגבות כתובתה ונדוניא שהכניסה לו   .ג
 .בנכסי מלוג

 . אוכלי�–מלוג של כה� שמת אינ� אוכלי� בתרומה ואילו עבדי� המוגדרי� כנכסי  צא� ברזל עבדי   .ד
אבל לעני� . ולכ� א� רואה שעתידי� להשביח כגו� גדיי� שיעשו תיישי� כדאי לו לקבל אחריות, א� הותירו הותירו לו  .ה

 .פירות וירושה דינ� שווה
   

  
  

  

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

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

  

  
  

 
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי
   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי-   רשת : פנו אל

  5379626	02: פקס       2158215	077: טלפו-

ORG.DAHERETZHEM@BEITDIN  
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  )ו"מתו7 ח(

  
       Torremolinos, Spain                    ספרד, טורמולינוס

          ד"אדר תשס

  

  ואשכבה ללא ציו- ש
 כלל, לחולי
 או אשכבה" מי שבר4"שימוש בשמות לועזיי
 לצור4 

  שאלה

ה� נותני� , מות של הוריה�וכאשר אני מבקש מה� ש, פעמי� רבות אנשי� מבקשי� ממני להתפלל על חולי� שלה�

להשתמש בש� הלועזי הנקוב או : מה עדי� במקרי� אלו. לי את הש� הלועזי ואינ� יודעי� מה הש� העברי שלה�

  ?)לספרדי�(לומר ב� חוה 

  ?מה לעשות כאשר ה� עצמ� אינ� יודעי� את שמ� העברי אלא את שמ� הלועזי

א7 מסיבה כלשהי כמה מה� אינ� אומרי� לי שו� , פטרופעמי� רבות מבקשי� ממני לעשות אשכבות לקרובי� שנ

  ?ואיזו עמדה לנקוט, הא� זה מועיל משהו". אמו של פלוני"או " אשתו של פלוני"אלא כגו� , ש�
  

  תשובה

א7 מכל מקו� ישנה עדיפות מובהקת לקריאת שמות , 1לדעת רוב הפוסקי� ככול� אי� איסור בקריאת שמות לועזיי�

  . הש� וקביעתו וה� בשימוש ובקריאה בש� זהה� בבחירת, 2עבריי�

במקרה שהש� העברי . עדי� לבררו ולהשתמש בו בתפילה, כאשר נית� לברר את הש� העברי של החולה או של הוריו

  .3עדי� לומר את שמו או את ש� הוריו הלועזי, אינו ידוע ורוצי� להזכיר את שמו

אשר לפיו ייקרא שמו , ראוי לעודדו לבחור לו ש� ראוי, רוא� החולה עצמו אינו יודע את שמו ואי� לו דר7 לבר

  . 4בישראל

אי� ספק כי בקריאת ש� עברי ושימוש בו האד� מבליט את שייכותו לע� ישראל ואת ייחודו של ע� ישראל משאר 

  . 5הכתובי� בספרות הנסתר,  נוס� לענייני� נסתרי� רבי� שיש בעניי� השפעת הש� על האד�–האומות 

א7 מסתבר לומר שרצוי ,  לא מצאנו התייחסות מפורשת בפוסקי� לכ7–בה לנפטר שלא ידוע שמו המסוי� לגבי אשכ

  .6ודאי שמועיל להתפלל ג� באופ� שמזכיר אותו לא בשמו המסוי�, וא� אינו ידוע, לברר את הש� המסוי�
  

_____________________________________________ 
  
, תנאי� ואמוראי�, וכתבו הפוסקי� ראיה ג� מכ7 שגדולי ישראל רבי�). י' ח ה סי"או" (שהאגרות מ", )ב"יא ע(גיטי�    1

וכתב שיש בזה איסור , התייחס בחומרה מיוחדת לעניי� זה) קסט' ד סי"יו(� שיק "אמנ� מהר. נקראו בשמות לועזיי�

א7 לא לעניי� השימוש בו , ביעתוכלומר ק, ומכל מקו� זה לעניי� קריאת הש�; "בחוקותיה� לא תלכו"דאורייתא משו� 

 .לאחר שנקבע
וישנ� , )שמות רבה א כח(ל שיבחו את ישראל שלא שינו במצרי� את שמותיה� לשמות הגויי� "כבר במדרש מופיע שחז   2

  .עיי� ג� בתשובה הבאה. מקורות רבי� נוספי� המדברי� על חשיבותה של לשו� הקודש
) ד' קא סע' ח סי"ע או"שו(המחבר : ויש לדו� מצד הבעיה של תפילה בלשו� לעז, כמוכח לעיל, שימוש בש� לועזי מותר   3

שג� , ש"את דעת הרא" יש אומרי�"וב, שאד� המתפלל תפילה ביחיד יתפלל רק בלשו� הקודש, �"פסק בסת� כדעת הרי

מקור הדברי� .  אבל כל שפה אחרת שאיננה לשו� הקודש מותרת–בתפילת יחיד כל מה שנאסר הוא תפילה בלשו� ארמית 

שאי� מלאכי השרת , כל השואל צרכיו בלשו� ארמי אי� מלאכי השרת נזקקי� לו, ר יוחנ�"א): "ב"שבת יב ע(הוא בסוגיה 

שהביאו , ש"כי לפי דעת הרא, ונראה לומר שבהזכרת ש� לועזי אי� בעיה של תפילה בלשו� לועזית". מכירי� בלשו� ארמי

יש לומר , ע"שסת� כמותו המחבר בשו, �"ואפילו לפי הרי. שאינה ארמית מותרתכל שפה , "יש אומרי�"המחבר בלשו� 

ורק ש� , שהתפילה כולה נאמרת בלשו� הקודש, מה שאי� כ� כא�, שהוא רק כאשר התפילה עצמה נאמרת בלשו� לועזית

  . החולה או הוריו נאמרי� בלעז
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כאשר אד� , לכ�. ש� לועזי דיבור שאיננו בלשו� הקודשולכ� אי� באמירת , ועוד יש לומר שש� הוא דבר שאינו מיתרג�

ואי� , הש� הלועזי הוא שמו, כל עוד לא ידוע שיש לו ש� נוס� עברי, הנדרש להתפלל או לבר7 עבור אד� ששמו לועזי

כי ג� , "ב� חוה"ונראה לומר שעדי� לקרוא בש� הלועזי מאשר לומר . אפשרות אחרת לקרוא בש� הזה בלי מרכיב הלעז

ב� "וכל מה שמצינו בדיני קריאה בש� ,  ידוע שיש לה� ש� עברי אלא שאי� יודעי� מהו עדי� לקרוא בש� המסוי�א�

 .וזה ודאי שאינו כ7, שאי� לה� ייחוס, הוא בגרי�' וכד" חוה
ג " (מנהגשערי הלכה ו"וכ� בספר , ד בצרי"א נבנצל והגר"הגר, מ אליהו"בש� הגר, )178' עמ" (קוראי שמו"כ7 כתב בספר    4

 .בש� הרבי מליובאוויטש) ש בהערה' עמ
ש� כתב הרב יהודה שמואל אשכנזי שיש להיזהר , )קצד' ג עמ"ליוורנו תר" (בית עובד"נביא אחד מ� המקורות בסידור    5

כי הש� פועל והוא פוג� פג� , משמות שרגילי� בה� אומות העול�"שלא לקרוא לו באחד , מאוד בקריאת ש� לתינוק

 .�"והוא כנראה דבר הנודע ליודעי ח..." ודעגדול כנ
 .לא תקצר מלהושיע ומלדעת מיהו החולה שמתפללי� עליו' וסברה פשוטה היא שיד ה   6

  
  

  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי7          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  ליעזר רבינובי�הרב נחו� א

  הרב ישראל רוז�
  
  
  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו	'חלקי
 א, "במראה הבזק"ת "שו

התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה
" שלח� ערו7"חלקי ההספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר7 של 

         ".תורת חיי�"תו7 ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ7 את התורה ל
  )5371485 02' טל(   )לח� לקניה( 5 360במקו� G  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 

   4805במקו
  5 400מחיר מבצע לששת הכרכי
 !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו !!!חדש
  


