
אסור  קדוש,  יום  הוא  השבת  יום 
מנוחה  הוא  מלאכה.  בו  לעשות  לנו 
הוא  שלנו.  החיים  לבעלי  ואפילו  לנו, 
ע"י שאנו  לכבדו  יום שבו אנו מצווים 
שבת.  לכבוד  שבת  בערב  מתרחצים 
שבת.  לכבוד  מיוחד  לבוש  לובשים 
נרות לכבוד שבת. מתפללים  מדליקים 
מקדשים  לשבת.  מיוחדות  תפילות  בו 
שבת.  וביום  שבת  בליל  היין  על 
מתענגים בו במאכלות ערבים, ושותים 
מתייחד  יהודי  כל  טובים.  משקאות 
ביום זה עם ה' אלוקיו. כל איש ואשה 
ביום  ביניהם  השלום  את  מטפחים 
סועדים  המשפחה  בני  כל  השבת. 
יחדיו, ושרים שירי שבת. יש בו שמחות 
בר  שבת  וכלה,  חתן  שבת  קהילתיות, 

מצווה ועוד, עוסקים בו בתורה.

הנפש  כוחות  יוצא שביום שבת  כך 
שלנו באים לידי ביטוי, ואנו מרגישים 
התעלות,  והרגשת  אושר,  הרגשת 
והרגשת התחברות בינינו לבין עצמנו, 

וביננו ובין ה' אבינו מלכנו.

שובתים  העולם  מאומות  רבים 
בגללנו.  חלקי,  באופן  שלהם  בשבת 
ירד  יום  כל  במדבר.  אבותינו  כשהיו 
מן לכלכל אותם, וביום הששי הוא ירד 
במנה כפולה. וביום השבת לא ירד מן, 
מזו  גדולה  הוכחה  אין  שנה.  ארבעים 

שה' קידש את יום השבת ובירכו.

לפי האגדה, יש נהר ששמו סמבטין 
גועש  הוא  השבוע  שבכל  )=סבתיון( 
ורועש, ומשליך אבנים לגדותיו, וביום 
הוא  ולכן  ושובת,  רגוע  הוא  השביעי 

נקרא סמבטיון )=סבתיון(.

ביום ששי  היו  והאמוראים  התנאים 
ויוצאים  בטליתותיהם  מתעטפים 
בואו  אומרים:  והיו  השבת  לקראת 
בכל  המלכה.  שבת  לקראת  ונצא 
היו  ובתפוצות,  בארץ  יהודית  קהילה 
וכולם  תחבורה.  אין  סגורות,  החנויות 
ובהדר  בכבוד  לבושים  יוצאים  היו 
לרחובות, נינוחים, נפגשים אלו עם אלו, 
והיו  ומבורך,  שלום  בשבת  ומתברכים 
מקיימים סעודות עונג שבת קהילתיות, 

בשירה ובדברי תורה.

אותנו  עושה  השבת  שמירת 
למלאכיים, וקשה עלינו הפרידה ממנה 
במוצאי שבת. ולכן אנו מבדילים בכוס 
יין ואומרים המבדיל בין קודשל חול, 
להודות  האש,  מאורי  על  ומברכים 
כדי  באש,  שברא  המאורות  על  לה' 
שנדע לייצר כל השבוע באנרגיה של 
האש, מאורות רוחניים כי לכך נבראנו. 
ומריחים,  הבשמים  על  מברכים  ואנו 
השבת  מריח  לנו משהו  שיישאר  כדי 

שילווה אותנו כל ימות השבוע.

אשרי  לו,  שככה  העם  אשרי  אכן, 
שזוהי  העם  אשרי  אלוקיו,  שה'  העם 

תורתו.

בנו דברי חז"ל,  יהי רצון שיתקיימו 
השבת  את  משמרים  ישראל  שאם 
בא  דוד  בן  אחד,  יום  אפילו  כראוי, 

)שמות רבה, בשלח, כה, יב(.
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הפסקה  לאחר  ה',  בחסדי 
לחדש  שמחים  אנו  מעטה,  לא 
חודש  מידי  אי"ה  העלון  את 
לאור  יוצא  העלון  בחודשו. 
לאחר מאמצים מרובים, אך ורק 
נכבדים.  קוראים   - בעידודכם 
פניות  הגיעו  האחרונה  בתקופה 
רבות לשולחן המערכת, בבקשה 
ולחדש  המסורת  את  להמשיך 
תוכנו  אשר  העלון,  הוצאת  את 
בהלכה,  נפלאים,  באוצרות  גדוש 
וארחות  חיים  חכמת  השקפה, 

חכמים. 

בכוונתינו  הבאים  בעלונים 
חדשים  תכנים  להוסיף  אי"ה, 

ומעניינים. 

 - אליכם  פונים  אנו  מכאן 
שכם  הטו  אנא  נכבדים:  קוראים 
תמידין  העלון  בהוצאת  לסייע 
כסדרן. מי בסיוע בארגון התכנים, 

מי בהפצת העלון ומי בממון.

נשמח תמיד לשמוע את 
הערותיכם והצעותיכם, 

 באמצעות דוא"ל:
 .orhalichot@gmail.com

 לפרטים נוספים
ראו בהודעת המערכת.
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מעשה ברבי יוחנן גדול חכמי ארץ ישראל 
מאביו,  הצעיר שהתייתם  אחיינו  את  שפגש 
סיפור המעשה מופיע במסכת תענית )ט,א( 
שהתנהלה  מעניינת  שיחה  מתוארת  ובו 
הצעיר  הילד  את  שאל  יוחנן  רבי  ביניהם. 
הייתה  הילד  ותשובת  יום  באותו  למד  מה 
הילד  תעשר".  "עשר  הפסוק  את  שלמדו 
עשר   – מהפסוק  חז"ל  דרשת  את  גם  ידע 
בשביל שתתעשר! וכששאל אותו רבי יוחנן 
להתעשר  יזכה  המעשר  שבאמת  לך  ומניין 
ענה הילד תשובה חדה – נסה בעצמך. רבי 
יוחנן הקשה על הילד: האם מותר לנסות את 
בספר  מפורש  פסוק  ישנו  והלוא  הקב"ה? 
דברים )ו, טז( שבו מזהירה התורה שלא ננסה 
את ה' כפי שניסו בני ישראל במסה. ענה לו 
מעשר  של  זו  שבמצווה  לימדו  שרבו  הילד 
אחרון  שכן  הקב"ה  את  לנסות  איסור  אין 
בימיו  הדבר.  את  התיר  מלאכי  הנביאים 
משבר  היה  השני  הבית  תחילת  ימי  שהיו 
כלכלי קשה והנביא מלאכי העביר מסר לעם 
שהקב"ה מודיע שהאפשרות לשיפור מצבם 
נמצאת בידיהם: שובו אלי תחילה ואחר כך 
גם  הוא  )ג,ז(.  אתכם  ואושיע  אליכם  אשוב 
לעשות  שעליהם  הצעד  מהו  אותם  מדריך 
לקראת ה' - הבאת המעשר והתרומה מכל 
טרף  שיהיה  כדי  האוצר  בית  אל  יבוליהם 
בבית ה'. כאן מוסיף הנביא להכריז: "ובחנוני 
נא", אתם יכולים להעמיד את הצעתי במבחן 
ותראו שאפתח לכם ברכה גדולה מארובות 
שיבלו  עד  חז"ל  שפירשו  וכפי  השמים 

שפתותיכם מלומר די.

הרמב"ם פסק בהלכות יסודי התורה )י,ה( 
לנסות  שאוסר  דברים  מספר  הפסוק  את 
רק  באיסור  מדובר  דעתו  ולפי  הקב"ה,  את 
שידוע  אדם  כלומר  אמת,  בנביא  כשמדובר 
פעמים  עצמו  את  והוכיח  חכמים  כתלמיד 

רבות שהוא נביא אמת עד שהתבררה אמתות 
נבואתו לכול )ובדומה לכך מי שנביא אמת 
אחר העיד עליו שהוא נביא אמת(. זה היה 
יז,ב(,  )שמות  ומריבה  במסה  הדברים  מצב 
שם העם הגיע לרפידים לאחר שמשה עשה 
אותם  הוציא  במצרים,  המכות  עשרת  את 
ממצרים ובקע להם את הים עד שהאמינו בה' 
ובמשה עבדו. כך גם במדבר המתיק להם את 
מי מרה והוריד להם מן בצורה ניסית ובכל 
נבואתו,  להם  התבררה  שכבר  למרות  זאת 
כשהגיעו לרפידים וחסרו להם מים לשתות, 
הם לא הסכימו להמשיך במסע עד שהגיעו 
לצמאון ממש. משה צעק אל ה' שהורה לו 
ולהמשיך  מטהו  עם  העם  זקני  את  לקחת 
עמם לתחנה הבאה בהר חורב. רק שם לעיני 
זכו  הזקנים  ורק  בצור  היכה  משה  הזקנים 
המים  מהצור.  המים  בקיעת  נס  את  לראות 
כנראה  הגיע  ובהמשך  לרפידים  עד  הגיעו 
כעונש גם עמלק. לדעת הרמב"ם רק כשברור 
שמדובר בדבריו של נביא אמת קיים איסור 

לפקפק בדבריו )בדומה למעשה קורח(.

של  המעשה  שבעקבות  פוסקים  ישנם 
את  לנסות  האיסור  את  הרחיבו  יוחנן  רבי 
של  בדרך  מצוות  עשיית  גם  ולדעתם  ה' 
ניסוי שיבחן אם הדבר משתלם והחיים יהיו 
טובים יותר גם היא אסורה )המאירי בתענית, 
ספר החינוך ועוד(, שהרי ידוע שעיקר שכר 
חצייה  רק  )הוא  הזה  בעולם  אינו  המצוות 
של התמונה( וכל טובה שאדם משיג בעולם 
מעט  רק  היא  עושה  שהוא  מהמצוות  הזה 
)פירות  המצוות  לקיום  שיש  מהרווחים 

בלבד(.

במצוות  זאת  כלל  לא  שהרמב"ם  למרות 
"לא תנסו" ברור שגם לדעתו לא נכון שאדם 
ינהג כך בין אם בגלל שאינו מבין כראוי מה 

השכר  של  שעיקרו  בגלל  ובין  בעבורו  טוב 
ניתן בעולם הבא )אבות ד, כא-כב( ובעיקר 
בגלל שעשיית המצווה צריכה להיות בסופו 
של דבר עשייה לשמה )הלכות תשובה פרק 
הזו  המחלוקת  את  בשו"ע  ציין  הרמ"א  י'(. 
בהלכות צדקה )יו"ד רמז,ד( וכתב שהצדקה 
מעׁשרת ואסור לנסות את הקב"ה כי אם בה. 
בנתינת  שרק  שטענו  שיש  הוסיף  גם  הוא 
את  לנסות  מותר  החקלאי(  )מהיבול  מעשר 
הנביא  הקב"ה אבל לא בצדקה אחרת שכן 
מלאכי דיבר על מעשרות התבואה. להגבלה 
זו יש גם סיוע מהגמרא במסכת שבת )קיט, 
שבגללה  הזכות  מה  הגמרא  תיארה  שם  א( 
זכו אנשים בעושרם. עשירי ארץ ישראל זכו 
בגלל שהקפידו על מעשרותיהם, עשירי בבל 
)כנראה תמכו  בכך שכיבדו את התורה  זכו 
ועשירי  התורה(  מרכזי  שהיו  בבל  בישיבות 
שאר הארצות זכו בעושרם על שכיבדו את 
קיימת  ישראל  בארץ  שרק  משמע  השבת. 
הברכה שהמעשר מתעשר. גם הבטחה זו לא 
)"קובץ"  בהלכותיו  הרמב"ם  בדברי  נמצאת 
ט,א(  תענית  ומאירי  התורה  יסודי  הל'  על 
וכנראה שהבין אותה בדומה לשאר הבטחות 
התורה שמותנות בדברים נוספים ולא תמיד 
לנו  ומובנת  שגלויה  בצורה  נעשה  מימושם 
אינה  יוחנן  רבי  של  שאלתו  דיוקה.  בכל 
כמכוונת  להבינה  ניתן  שכן  ראייה  מהווה 
התלמיד  של  והבנתו  יכולתו  את  לבחון 
הפסוק  פירוש  שזהו  גמורה  כפסיקה  ולא 
והמצוה. עם כל זאת במישור המעשי הכול 
עד  חשובה  מצוה  הצדקה  שמצות  מודים 
לעושי  גדול  שכר  שיש  מודים  הכול  מאוד, 
מצוה והכול מודים שלא מן החוכמה לחפש 
אחר גמולה של מצוה תיכף לעשייתה שכן 
עמוקה  הדברים  של  טובתם  רבות  פעמים 

היא ונסתרת ותמיד היא שלמה ומשתלמת.

מתי אסור לנסות את הקב"ה?  |  הרב חננאל סרי

עורך ראשי: טו"ר אבשלום נגר.
חברי המערכת: הרב צפניה ערוסי, אבי חמדי, אביעד רצהבי, 

שמואל חמדי, אריאל פרחי.

 כתובת לתרומות
 להמשך הפצת העלון:
ת.ד. 5042 נתניה

 טל': 03-5343658  |  פקס: 1533-5343658
orhalichot@gmail.com :דוא"ל 

מספר המערכת בספריה הלאומית: 2789255

 כוס ברכות ואיחולים
 לחבר המערכת

הרב אריאל פרחי ורעיתו הי"ו 
 להולדת הבת.

תזכו לגדלה בנחת ובשמחה. 

 שפע ברכות למכובדנו הנעלה
הרב יואב שרעבי ורעיתו הי"ו 

 להולדת הבן.
 תזכו לגדלו לתורה
לחופה ולמעש"ט.

את הקונטרס "שובע שמחות" ובו:
מתכבד להגיש בשמחה לציבור הרחב

שירי  פיוטים,  ומילה,  חתונה  שירי  ומועד,  שבת  שירי  לקט 
)בלדי,  המזון  ברכת  הקידוש,  סדר  עת,  לכל  שירים  מסורת, 
שאמי(, סדר המילה, פדיון הבן, סדר קידושין ושבע ברכות, סדר 
סעודת מצווה, שטר כתובה, מנחה וערבית )בלדי, שאמי(, סדר 
וסדר  הלוויה  סדרי  חי,  כל  נשמת  העומר,  וספירת  ס"ת  הכנסת 
כולל  המקובלות,  הקינות  עם  דינים  ומקצת  האבל  ימי  שבעת 

הנחיות הלכתיות עפ"י מנהגותינו מקדמת דנא.

ש במדף!
חד

מכון מש"ה
לחקר משנת הרמב"ם

מחיר מבצע 25 ₪ בלבד
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בחירות לראשות ממשלה - שאלה עקרונית
שאלה 

בחירות  לגבי  עקרונית  תורה  דעת  לשאול  ברצוני  הרב,  לכבוד 
לא  ספציפיים,  למועמדים  לרמוז  מבלי  ולכנסת,  ממשלה  לראשות 

במישרין ולא בעקיפין.

במידה וקיימת רשימה מסויימת, או מועמד מסויים לראשות ממשלה, 
או  לדעתי,  ביותר  המוכשר  הוא  להנהיג.  בעיניי  ביותר  הראוי  שהוא 
המנוסה ביותר וכיו"ב, אם זה בביטחון, כלכלה, חינוך וכו' וכו'. אולם - 
לאותו מועמד יש במצע דעות שהן נגד התורה, נניח סתם לדוגמה )בלי 
קשר למישהו ספיציפי( שאותו מועמד יגיד שתומך בתחבורה ציבורית או 

בנישואין אזרחיים וכו'.

השאלות המעשיות הן:

1. האם יהיה איסור להצביע למישהו שיש לו דעות שנוגדות את 
התורה, גם אם הוא המועמד הראוי ביותר לדעתי להוביל את המדינה 

למקומות טובים?

למשל  לאפשר  הממשלה''  ''על  איסור  יש  כמה  עד  לדון  גם  יש 
תחבורה ציבורית בשבת או נישואין אזרחיים - כי אדם דתי לא יסע 
בשבת, ואילו אדם חילוני שרוצה תחבורה יסע גם ככה בשבת. וצריך 

לדון עד כמה קיימת מצוות תוכחה לגביו.

2. האם ברמה עקרונית - עדיף מועמד לא מוכשר או לא ראוי 
שהולך בדרך התורה מאשר מועמד ראוי ומוכשר עם מצע שחלקו 

לא לפי התורה?

תשובה 
עבור  או  מועמד  עבור  להצביע  יש  עקרונית  מבחינה   .1
מפלגה שמטרתם תואמת את השקפתנו, ענייני העם, כלומר 
עניני  והזהות היהודית של המדינה.  זהותו היהודית,  שמירת 

הדת, בטחון, כלכלה, חברה וכיו''ב.

מבחינה מעשית, כשאין את האידיאל יש לבחור את הקרוב 
בחירות  כשיש  כאלה,  ובנסיבות  להשקפתנו,  מעשית  מבחינה 
אישיות לראשות עיר או אם יהיו כאלה לראשות ממשלה, יש 
בודאי לקחת בחשבון את ניסיונו, למרות שלצערנו הרב יש לו 

ברע  גם  בוחרים  בבחירות  כי  את השקפותנו  תואמת  השקפות שאינן 
במיעוטו, לראשות עיר או לראשות ממשלה.

2. יש לבחור במתאים מעשית לתפקיד אבל שיהיה איש דתי במידה 
מסוימת.

ערעור במשפט העברי
שאלה

לכבוד הרב,

האם במשפט הסנהדרין, ובמשפט התורה בכלל, קיימת אופציה של 
"ערעור" על פסק דין?

בפלילי: אם סנהדרין דנה אדם לעונש מלקות או מיתה - האם תהיה 
יהיה  בדיני ממונות: האם  גדולה?  סנהדרין  בפני  לערער  אופציה  לו 

ניתן לערער על פסק דין בפני ערכאה גבוהה יותר?

כולל בזמן הזה באנשים שדנים דין תורה.

תשובה 
אין במשפט התורה ערכאת ערעור כשהיא לעצמה, כי כל דבר קשה 
פנו בשאלה, לסנהדרין, ואפילו באמצע ההליך השיפוטי, כך שערכאת 
הערעור התיתרה ושיטה זו עדיפה, כי יש שוויון לכולם בבירור האמת.

אבל בשיטת הערעור הקיימת היום, העשיר מערער, והבלתי עשיר, 
סופג את החיוב, ולא מערער, כי אין לו כסף להליך הערעור.

ואם העשיר יזכה בערעור יוצא שהפלו בין העשיר שחויב בערכאה 
דלמטה, ובין העני שחויב בערכאה דלמטה, אבל בימינו בגלל סיבות 

שהזמן גרמן, תיקנה הרה''ר לישראל בי''ד גדול לערעורים.

מתוך אתר 'מורשת' ואתר 'נצח ישראל' שו"ת מו"ר הרה"ג רצון ערוסי שליט"א



לכבוד הרב יוסף קאפח שליט"א. 
שלום רב.

ראשית ברצוני לדרוש בשלום הרב, אוהב 
בגשמיות  טוב  כל  לו  ולאחל  והשלום  האמת 

וברוחניות.

שנית, ברצוני להזכיר לרב שפעם אחת לפני 
כעשר שנים כתב לי כבודו המלצה על ספר 
בענין שלושה  ליקוטים שליקטתי מהרמב"ם 
וגם  הבנין"  "יסוד  ושנקרא  העיקרים  עשר 
עוד  לי  ]כתב[  )רשם(  שנים  לפני כשש־שבע 

המלצה ועל כך הנני מודה לו בשנית.

שלישית, לפני זמן מה רכשתי ליקוטי כתביו 
של הרב אותם ערך יוסף טובי ולאחר שעיינתי 
בהם במקצת עלו בדעתי מספר שאלות אותם 

הנני מבקש לשאול את כבודו.

תפילין א.  הנחת  במצות  החינוך  חובת  בעניין 
לילד מגיל שמונה למנהג התימנים כפי שכתב 
תפילין  בהנחת  החינוך  "חובת  על  במאמרו 
נוהגת  כך  שלא  וידוע  המצוה"  בר  וחגיגות 
]רש"י[(,  )הרמ"א(  )עפ"י  האשכנזים  עדת 
ברצוני לשאול את כבודו האם יש טעם לפגם 
אם מי שהוא מעדת האשכנזים גם כן ינהג כך, 
כלומר שאם יודע שהנער ראוי ויכול לשמור 
תפילין  להניח  ירגילו  כן  גם  אזי  התפילין 
מגיל שמונה לערך )שזהו הגיל של בני הקטן 
תתגודדו"  "לא  משום  בזה  שיש  או  שיחיה( 
או מעבר על מה שאמרו חכמים "אל תיטוש 
תורת אמך"? ת: בקיום דברי חז"ל בתוספתא 
שכל  ולואי  תתגודדו,  לא  משום  אין  דחגיגה 

ישראל ינהגו כן.

השאלה השניה הינה גם כן במאמר זה של ב. 
כבוד הרב ובו הזכיר את מאמר הרמב"ם 
"וידועים  הרב  וכתב  המתים  תחיית  על 
למאמרו  בפתיחתו  הרמב"ם  דברי  הם 
המפורסם מאמר תחיית המתים, והתקפתו 
על מצטטי דרשות ברכות....." וכאן ברצוני 
לשאול על מאמר זה שיש אומרים שהוא 
מזויף, כך אמר לי פעם פרופסור ישעיהו 
ליבוביץ' זצ"ל ולהבדיל כמדומני גם פעם 
אמר לי כך הרב עצמו בעת שהייתי בביתו. 
ואם כך הם הדברים, מדוע הוא מזכיר את 
המאמר הזה של הרמב"ם אם הוא חושב 
אמרתי  לא  ת:  הוא?  מזויף  זה  שמאמר 
מעולם שהוא מזויף, ונראה לי שהוא אמתי 

ויצא מתחת יד רבנו.

ועוד שאלה לי בענין תחיית המתים והיא: ג. 
כיסוד בשלושה  זה  הרמב"ם קבע אמונה 
עשר העיקרים שלו, ומדבריו של פרופסור 
שהזכרתי  מהמאמר  גם  ואולי  ליבוביץ' 
שאין  ברמז  להבין  ניתן  הרב  של  לעיל 
בגמרא  שנאמר  וממה  כפשוטם  הדברים 
רק  הינה  המתים  ש"תחיית  וברמב"ם 
לצדיקים" ניתן אולי להבין חלילה שתחיית 
כולה  כל  אלא  במציאות  אינה  המתים 

באה לפרש שהצדיק הדבר בה' הוא הוא 
שנקרא חי, לדבריו של פרופסור ליבוביץ' 
בתחיית  האמונה  של  הנכון  הפירוש  זהו 
המתים. בקשתי לכבוד הרב שיורני דעתי 
זה  ענין  בבירור, מכיוון שהבנת  זה  בענין 
ת:  האמונה.  מיסודות  יסוד  לדעתי  הו]א[ 
איני יודע מה אמר כבוד הפרופסור הנכבד 
בענין  הרמב"ם  שאין  סבור  אני  אך  ז"ל. 
והאמונה  מפשוטם,  חז"ל  דברי  מוציא  זה 
שעתה  אלא  כפשוטה.  המתים  בתחית 
וזמנה לא ידוע אם לפני המשיח או לאחריו. 

אך היו תהיה כפשוטה ככל שאר הנסים.

השאלה הרביעית לכבוד הרב הינה בענין זה ד. 
שהרמב"ם עושה מנין למועד ביאת המשיח 
באגרותיו, מדוע נהג כך שלא כדרכו ועוד 
לא  מביא  זה  דבר  שאין  אומר  שהוא  מה 
לידי אהבה ולא לידי יראה? ת: אין לשאול 
ולהקשות מאגרותיו, כי אין בהן תאריך מתי 
חורגת  לכאורה  שהיא  תשובה  וכל  נכתבו. 
הרבה  סמך  בצעירותו  כי  חבורו,  לפני  היא 

על חכמי נרבונא וכפי שכתב בהדיא.

"שו"ת ה.  בענין  הינה  השישית  השאלה 
משולם".  ב"ר  פרחיה  לרב  בפילוסופיה 
מאמריהם  את  לתרגם  נוהג  הרב  האם 
של חכמי תימן אלה מכיוון שהם הולכים 
בשיטת הרמב"ם והוא מקבל את דבריהם? 
או איך עלינו להתייחס לדעתו לגבי תוכן 
זה ואחרים של חכמי תימן שהרב  מאמר 
תימן  חכמי  שו"ת  את  ת:  לתרגם?  נוהג 
אליה  ולהתיחס  לגופה  אחת  בכל  לכון  יש 
ואיני  חיובי,  תימן  לחכמי  יחסי  לעצמה. 
כל  אלא  עצומות,  בעיניים  להם  מסכים 

שו"ת ומשקלה.

לשאול ו.  ברצוני  הקודמת  השאלה  ובענין 
החסידות  דעת  לגבי  הרב  כבוד  את  עוד 
כפי שבאה לידי ביטוי במאמריו של הרבי 
מלובביטש ואדמו"רי חב"ד האחרים שבהם 
בחכמת  עסק  שהרמב"ם  בפירוש  אומרים 
הנפשות  שרוב  אומרים  ועוד  הקבלה 
בעבר,  בו  היו  כבר  בעולם  היום  שמצויים 
)ה(גלגול  ]אמונת[  )אמונה(  זוהי  כלומר 
עיקר  לדעתי  זה  שאין  ואע"פ  ]ה[נשמות 
בדת, ברצוני לשאול את דעתו בזה ומדוע 
הרמב"ם מעולם לא הזכיר את הדבר הזה 
בכתביו? ת: כל מה שאומרים בשם הרמב"ם, 
גילוי  שום  אין  אך  גדול.  באילן  נתלים  הם 

שכך הרמב"ם סבר או נהג או עשה.

ועוד אוסיף לשאול בענין "שמונה פרקים ז. 
לרמב"ם" שם כותב ש"בכל )דרכיו( ]דרכיך[ 
דעהו" גם כן לדבר עבריה ולא ברורה לי 

כוונתו בזה. ת: הדברים מבוארים שם.

יודע אני שכבר הארכתי בשאלות אבל עוד ח. 
סדר  מהו  הרב  כבוד  את  לשאול  ברצוני 
הלימוד הראוי לבעלי בתים שעוסקים רוב 
חוזרים  ערב  ולעת  במלאכה  היום  שעות 
הרבי  שקבע  הלימוד  סדר  האם  לביתם. 
מלובביטש ברמב"ם? האם לימוד הגמרא? 
חוק לישראל? שולחן ערוך? או שאין סדר 
קבוע בזה וכל אחד ראוי שילמד היכן שלבו 
חפץ? ובתנאי שילמד גם הלכות ודינים. ת: 
חפץ.  שלבו  במקום  אלא  לומד  אדם  אין 

ובלבד שיעמיד ויבין כל דבר לאשורו.

שאלות  על  ישיבני  אם  הרב  לכבוד  אודה 
ושנים  ימים  אריכות  לו  מאחל  והנני  אלה. 

ושיאיר עיני ישראל ועיניי בתורת ה'.

 בכבוד רב,
תלמידו, התמים משה מאיר רבפוגל.

עלון אור ההליכות המתחדש, קורא לחברים ולקוראים שיש ברצונם לתרום מאונם ומכוחם לעלון, לבוא 
ולהצטרף למזכי הרבים ולהיות שותפים בכל דבר, הן בעריכה / במדורים חדשים / בהפצה רחבה ובכל עניין.
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במלון 'גני ירושלים', רחוב זאב וילנאי 4, ירושלים

 מטרתו של כנס חשוב זה להגדיל ולהאדיר את משפט התורה וליישמו
הלכה למעשה. 

כדרכנו נשתתף יחדיו כולנו בכנס, ונתרום תרומה חשובה לכבוד משפטי התורה, 
ובזכות כך נזכה לשלום ולשיבת שופטינו כבראשונה. 

במקביל יתקיים כנס נשים מרכזי עם נשות רבנים הרצאות והופעות

"התקשורת החופשית והרשתות החברתיות 
בראי המשפט"

 בכנס ישתתפו הרבנים הראשיים לישראל, רבני ערים,
דיינים, משפטנים, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור 

לפרטים: 050-4766211 אבשלום; להרשמה למלון: 054-9265305 איילת 
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