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  : המופיעה בפרשתנו נאמר" והיה א
 שמע"בפרשת 
"

 ְלַדֵ�ר ְ�ֵניֶכ
 ֶאת אָֹת
 ְוִלַ�ְדֶ��ָ ��ִ�ְבְ�ְָ ��ֵביֶתְָ �� ַבֶ!ֶרְ�  ְבֶלְכְ�ָָ�  )יט, דברי
 יא" ( ְבק ֶמָ�  ְבָ�ְכְ

  : י את  דברי הספרי"מביא על כ� רש
" 
כשהתינוק מתחיל , מכא( אמרו. שיהא זה למוד דבורו, )ג ד"ל' דב(למדהו תורה צוה לנו משה , ב( יודע לדבר משעה שה)לדבר ב

 ְלַדֵ�ר ְ�ֵניֶכ
 ֶאת אָֹת
 ְוִלַ�ְדֶ�
"שנאמר , וא
 לא עשה כ( הרי הוא כאלו קוברו, לדבר אביו מסיח עמו בלשו( הקדש ומלמדו תורה

�ָ"  


 ְלַדֵ�ר" הקפידה על הניסוח של ל דייקו מכ� שהתורה"נראה שחז�מכא( שיש מצוה ללמוד לשו( הקודש כדי ". להגות ב
"לא כתוב ו" ָ
  : מצינו) א"ד0 מב ע(סוכה ' אמנ
 במס. שיוכלו להגות בה בתורה

 אביו לומדו )דבר יודע ל.  אביו לוקח לו תפילי()לשמור תפילי( ,  חייב בציצית)להתעט0 ,  חייב בלולב)קט( היודע לנענע : תנו רבנ("
? קריאת שמע מאי היא.  תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב)ג"דברי
 ל(:  אמר רב המנונא)? תורה מאי היא. תורה וקריאת שמע

  " פסוק ראשו(
  : לעומת זאת בתוספתא מפורש. אי( איזכור של דווקא בעברית

  ). ב"הפרק א ) ליברמ((חגיגה " (ראוי לו שלא בא לעול
 יודע לדבר אביו מלמדו שמע ותורה ולשו( קודש וא
 לאו ...קט( "
  : ואלו דבריו. 
 בפירוש המשניות על פרקי אבות נות( ללימוד לשו( הקודש מעמד של מצוה השווה למצות שמחת הרגל"הרמב
 כגו( שמחת  שראוי להזהר במצוה שיחשב שהיא קלה)הוי זהיר במצוה קלה כמצוה חמורה שאי( אתה יודע מת( שכר( של מצוות "

  ". הרגל ולמידת לשו( הקודש ובמצוה שהתבארה חומרתה כמו מילה וציצית ושחיטת הפסח
ולדבריו התנא השוה מצוה זו למצוות עשה חמורות .  שמחת הרגל)
 משוה את למוד לשו( הקודש לחשיבותה של מצוות עשה "הרמב

  ".יד החזקה"שמיט מצוה זו ממני( המצוות ומדבריו ב
 ה"מדוע הרמב, לכ( התעוררו האחרוני
 והקשו א
 כ�. שעונש( כרת
אותו דיי( התעניי( באיזו לשו( אני מעביר את השיעורי
 . ב דיי( מבית הדי( של חסידי סאטמר"לפני שני
 רבות נזדמ( לי לפגוש בארה

השבתי . ישראל שלימדו באידישהוא מאד התפלא כיצד אני משנה מדרכ
 של גדולי , בעברית בלשו( הקודש, כמוב(, בישיבה וכשעניתי לו
  :לו שתי תשובות

  .לימדו תורה ולמדו תורה בלשו( הקודש, ("
 הרמב"י הרמב"כמו רש, רוב רוב
 של גדולי ישראל בכל הדורות  .א
 :  על לשו( הקודש" הכוזרי"על פי דברי רבי יהודה הלוי בספרו   .ב

הקבלה שהיא , עצמה החשובה שבלשונות מקבלה ומסבראוהיא ב, נתדלדלה בדלות
 וצרה במיעוט
, מצא אותה מה שמצא נושאיה"
אישה מאיש חוה מחי וקי( , יתבר� ע
 אד
 וחוה ובה דיברו שניה
 כאשר יורה על זה הגזר אד
 מאדמה' הלשו( אשר דיבר בה ד

' נקראת עברית וכווהיא היתה לשו( עבר ובעבורו ' ושת משתי ונח מינחמנו ע
 עדות התורה וקבלת דור אחר דור עד עבר וכו, מקניתי
עיינו (, )ח"מאמר שני אות ס" (והיתה לו העברית לשו( מיוחדת לשו( הקודש והארמית לשו( חול' וכבר היה אברה
 מדבר ארמית וכו

 ).ש
 בהמש� דבריו על ערכה של העברית שהיא מעולה שבי( השפות

לאחר זמ( . ג
 לשו( הקודש זוכה לתחיה" א דגאולהאתחלת"ה נמצאי
 כבר באר2 ישראל בשלבי
 של "ועוד הוספתי שכיו( שאנחנו ב
  :ל"וז, על פרשתנו כתב לישב את השמטת הפוסקי
 וכתב דברי
 מעי( אלו" תורה תמימה"מצאתי שבעל ה

"
מה שאי( כ( בגלותינו שהוא דבר שאי , ואולי סבירא ליה דאי( מצוה זו נוהגת רק באר2 ישראל ובעת שישראל שרויי
 על אדמת
  ". ציבור לעמוד בו מכמה טעמי
אפשר לרוב ה

  :  אליעזר לתלמידיו' הגמרא מביאה את צוואתו  של ר. מביא תשובה נוספת" תורה תמימה"ה
  ). י"רש" (לא תרגילו במקרא יותר מדאי משו
 דמשכא ")י"ומסביר רש) ב"ברכות כח ע" (מנעו בניכ
 מ( ההגיו("

  : תלמידיוהמאירי מוסי0 על כ� ומבאר כי רבי אליעזר הזהיר את 
  ". לגדל את בניה
 לתלמוד תורה ולחנכ
 מילדות
 שלא לפתור פסוק כצורתו בכל דבר שפשוטו מוכיח איזה צד של כפירה"

א
 הוא יסתור את , כדי שחס וחלילה לא יתפתו לפרש על פי ההגיו(, "ל"משקפי חז"� דר� "כלומר שצריכי
 ללמד את פסוקי התנ
� בלא הדרכה"כדי שלא ילמדו לבד תנ, שכנראה נמנעו מללמד לשו( הקודש את הצעירי
"  תמימהתורה"מכא( למד ה. יסודות האמונה.  


"א
 נדייק בלשו( הרמב :  
כ מלמדו מעט מעט פסוקי
  עד "ואח, מאימתי אביו חייב ללמדו תורה משיתחיל לדבר מלמדו תורה צוה לנו משה ושמע ישראל"

  ).  ו"א ה"תלמוד תורה פ' הל" ( אצל מלמד תינוקותשיהיה ב( שש ב( שבע הכל לפי בוריו ומוליכו

 לא השמיט את המצוה ללמוד לשו( הקודש וללמד תורה בעברית אלא לימד אותנו שהמתודיקה הנכונה "הרמב, יתכ( לפרש שאכ(

  .( התורהכ� יווצר הקשר הנכו( והחיבור בי( לשו( הקודש ובי. ללמד את לשו( הקודש היא באמצעות לימוד  פסוקי
 מ( התורה
  

 
  נסיי
 את דברינו בתזכורת כי אחד הניסי
 הגדולי
 ביותר שארעו לע
 ישראל בדורות האחרוני
  .ה"ב, של הלשו( העברית" תחיית המתי
"הוא נס 

  
  רבי יעקב ב( אברה
 ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
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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 יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי וי"  שער לדי("המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס0 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי( על פי די(

  
  

    חלק ב$איסור אונאת ממו
  הרב יואב שטרנברג

אלא לצד , ניאת הגליו( הנוכחי נייחד לא לצד הממו. בגליו( הקוד
 ביארנו חלק מהיסודות של דיני אונאה
  . האיסורי

ציינו שג
 , כמו כ(. שקביעת מחיר השוק של מוצר היא משימה קשה ולא כל כ� ברורה בהגדרתה, כבר הזכרנו
הא
 משמעות . חלי
 עליה דיני אונאה לעניי( זכותו של המתאנה לתבוע את אונאתו, אונאה הנעשית בטעות

  ?שוק עובר על איסור אונאהשכל מי שקנה או מכר שלא בדיוק במחיר ה, הדברי
 היא
בבא מציעא פרק ד (ש "הרא. שאי( אפשרות לתבוע אונאה בפחות משתות משו
 שהמתאנה מוחל, כבר אמרנו

ויראה דבכל שאר דברי
 : "ש"וזו לשו( הרא. הא
 מי שמאנה בפחות משתות עובר על איסור, ד( בשאלה) סימ( יז
דרחמנא .  כיו( שידוע שאי( מקחו שוה כל כ�, שוה פרוטה פחות משתות אסור לאנות את חבירו א
 יש בולואפי

 אלא שאמרו חכמי
 דעד שתות , בכל דבר שיש בו שיווי ממו( הזהירה תורה שלא יאנה את חבירו'אל תונו'אמר 
ודר� העול
 .  לפי שהלוקח והמוכר אינ
 יכולי( לכוי( דמי המקח בצמצו
,הוי מחילה לפי שכ� דר� מקח וממכר

 
 זה יאמר יש בו אונאה וזה ,שא0 א
 יבא המתאנה לערער לא ישומו השמאי( בשוה. עד שתותלמחול טעות
אבל א
 המוכר בקי בער� מחבירו ). המוכר( הלכ� מקבל עליו שתיקה ואי( מערער ומוחל ,יאמר אי( בו אונאה

�. זה א
 לא שיפרש אל יאנו זה את , או א
 הלוקח תגר ובקי בער� מקחו יותר מ( המוכר,והלוקח אי( בקי כל כ
שג
 אחר יקבלנה מידו ביפה ואי( בו . חו2 ממטבע כל זמ( שלא הגיע לכדי אונאה מותר לכתחלה להוציאה ביפה

  ".הפסד כלל
� דלפעמי
 הלוקח חפ2 במקח זה ומוסי0 עליו דמי
 יותר מכדי שויו ופעמי
 ,או שמא כיו( דדר� מקח וממכר בכ

 הלכ� עד שתות הוי בכלל דמי ,חפ2 זה ערב עליו או שהוא דחוק למעותשהמוכר מזלזל בשומתו בממכרו לפי שאי( 
  .וירא שמי
 יצא ידי כול
. ע" וצ,מקח ואי( כא( ש
 אונאה כלל

לכתחילה אסור להונות ג
 בפחות , שא0 על פי שיש כא( מחילה, ש היא"האפשרות הראשונה שמעלה הרא
. אינו רשאי להונות אותו בפחות משתות, אינו יודעוחברו , ולכ( מי שיודע בוודאות מהו מחיר השוק, משתות

הסתפק בדבר ולא ) חוש( משפט סימ( רכז סעי0 ו(ג
 השולח( ערו� . ש כותב שמספק יש לחשוש לאפשרות זו"הרא
? ואינו יודע מהו מחיר השוק עובר בשוגג על איסור אונאה, שכל מי שקונה, הא
 משמעות הדברי
 היא. הכריע

  .דבר זה איננו סביר
לשאלה זו ייתכנו שתי תשובות שה( , כאשר?  מהו הגדר של איסור אונאה–שאלה זו מובילה אותנו לדיו( בשאלה 

  :שלוש
הרי שלמעשה כל מכירה במחיר השונה ממחיר , שבמנותק מהשאלה מדוע אסרה התורה אונאה, דר� אחת היא

  . הרי היא אונאה, השוק
לפי דר�  זו יש . והאיסור קיי
 רק כאשר ג
 הטע
 קיי
, וי
שאיסור אונאה נובע מטע
 מס, הדר� השניה היא

  . או ניצול,  רמאות–שתי אפשרויות להגדיר את איסור אונאה 
  

  הקשר בי האיסור לחיוב התשלומי�
ברור לחלוטי( שישנו חיוב תשלו
 ג
 כאשר האונאה לא נבעה , לגבי שאלת חיוב התשלומי
, כפי שכבר כתבנו
  ? משמעות הדבר היא שהדר� הראשונה שהצגנו היא הנכונההא
. מרמאות או ניצול

ובאמת תמיה לי  ": מה מקור חיוב התשלומי
 במקרה של אונאה–ד( בשאלה זו .) נובבא מציעא (הפני יהושע 
ובשלמא ביתר משתות דהוי ביטול , שלא מצינו בשו
 מפרש או פוסק איזה טע
 מנא ל( דאונאה נית( להשבו(

ל קנה ומחזיר אונאה "אלא בשתות דקי, ל דלא צרי� קרא אלא דמסברא אמרינ( דהוי כעי( מקח טעות"מקח י
�ל דכל מאי דאמר רחמנא " הא קי'לא תונו' אי משו
 מקח טעות יתבטל המקח ואי משו
 קרא ד,קשה ממה נפש

 ומהאי טעמא כתב ',והשיב את הגזילה'אלא על כרח� דכיו( דעובר בלאו קרינ( ביה ... לא תעביד אי עביד מהני
  ". ניתק לעשהה ליהל דאי( לוקי( על אונאה דה"
 ז"הרמב

', אי עביד מהני,  תעבידכל מאי דאמר רחמנא לא'האומרת ש, בכריתות' לאור דברי הגמ,  מסבירהפני יהושע
אומר , 
 כ(וא. המכר חל, א
 מכר, למרות שהתורה אוסרת למכור ביותר מהמחיר המקובל בשוק, שלכאורה

  ?  מדוע יש חיוב תשלומי
 באונאה יהושעהפני
, והיות שלאו זה הוא כעי( לאו דגזילה,  אד
 עבר על לאו–שחיוב התשלומי
 נובע מהאיסור ,  מסבירהפני יהושע

  . 'והשיב את הגזלה'ח המצווה של ולא יש חיוב תשלומי( מכממי
,   בשוגגעשה זאתקיימת ג
 כאשר המאנה ' והשיב את הגזלה'שמצות , צרי� לומר, על פי דבריו של הפני יהושע

נמצא שהלאו קיי
 ג
 כאשר האונאה לא , וכיוו( שהמצווה תלויה בלאו, שהרי חיוב התשלומי
 קיי
 ג
 בשוגג
אלא שלעתי
 הוא ,  שאיסור אונאה הוא איסור בעצ
 המעשה,נראה ברוריהושע לשיטת הפני . נעשתה במזיד

  .נעשה במזיד ולעתי
 בשוגג
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   ).ט"סקי, רכז(המגדיר את חיוב התשלומי
 כעשה הנובע מהלאו הול� ג
 נתיבות המשפט , הפני יהושעבדרכו של 


. רק במקו
 שיש אונאה מכוונת של אחד הצדדי
שאיסור אונאה קיי
 , מפרשי
 אחרי
 נוקטי
 במפורש, אול
 לא אמר אלא בדר� מרמה שאי חבירו ,דמאי דאמר רחמנא לא תונו ") :סימ( סה(ד "ת הרי"בשוכ� למשל נאמר 

 אבל היכא דיודע שקונה אותו ביותר מדמיו מפני שהוא חביב עליו .מרגיש בהונאתו וסובר כי בשווה קונה אותו
שא
 הוא מחבבו , 'לא תונו' לא הזהירה תורה על זה ,ולי שמוכרו ביוקר לא היה מוכרווצרי� לו וג
 חבירו איל

 ולא הזהירה תורה על זה כלל כי , מה איסור יש כא(,ורוצה לקנותו ביוקר ומרבה עליו דמי
 כדי שיתרצה למוכרו
  ".א
 בדר� מרמה וטעות

כאשר המתאנה יודע שקונה במחיר מופקע  א�,  איסור אונאה קיי
 רק בדר� רמאות–ד ברור מיללו "שפתי הרי
  . )אות ה. נא(מאיר שמחה על מסכת בבא מציעא ' בחידושי רכדבריו משמע ג
 . אי( איסור אונאה, מוכר בזולשאו 

, אבל חיוב התשלומי
 קיי
 בכל מקרה, שאמנ
 איסור אונאה קיי
 רק כשמתכוו( לרמות, לשיטה זו יש לומר
מסביר את המקור לחיוב התשלומי
 ) יד, ויקרא כה(( על התורה "הרמב. איסורוחיוב התשלומי
 אינו נובע מה

  . קיי
 ג
 במקרי
 שבה
 אי( לאו כללואפשר לומר שחיוב זה , מריבוי מיוחד בפסוק
 �ועובר על זה ועשה אונאה : "שכתב) מצוה שלז(המקור לאיסור אונאה כניצול משתמע במקצת מדברי ספר החינו

אבל בפחות משתות התירו זכרונ
 לברכה להשתכר לתגר מפני . עבר על לאו זה, או יותרלחבירו לדעת בשתות 
  ".שימצאו בני אד
 צרכיה
 מוכני
 בכל מקו
, תיקו( הישוב

, ברור לחלוטי(, שכ(. שג
 על פי ההנחה שהאיסור נובע מהניצול צרי� לסייג את הדברי
, יש לציי(, ע
 זאת
הדבר מתבאר מדברי .  איסור מ( התורה להעלות את המחיר ככל שרוצי
אי(, שכאשר נוצר קרטל או מונופול

כבר ביארנו שהנושא ונות( באמונה ואמר כ� וכ� אני : הלכה א ": מהלכות מכירה
 בתחילת פרק יד"הרמב
אבל בית די( חייבי( לפסוק השערי
 , ואפילו אמר זה לקחתי בסלע ובעשר אני מוכר מותר, משתכר אי( לו הונייה

ולא , ולא יהיה כל אחד ואחד משתכר כל מה שירצה אלא שתות בלבד יפסקו לה
 בשכר
, יד שוטרי( לכ�ולהעמ
במה דברי
 אמורי
 בדברי
 שיש בה
 חיי נפש כגו( יינות שמני
 : הלכה ב. ישתכר המוכר יתר על שתות

  ".ר כל מה שירצהאבל העיקרי( כגו( הקושט והלבונה וכיוצא בה( אי( פוסקי( לה
 שער אלא ישתכ, וסלתות
 לקבוע שער י(דת ורק מוטלת חובה על בי, שאי( איסור להשתכר כמה שרוצי
 מ( התורה, 
"הרי מבואר ברמב

להסביר ,  דהיינו– חריגצרי� לדבר על מקרה , א
 רוצי
 לדבר על ניצול, לכ(. לרווחי
 בדברי
 שיש בה
 חיי נפש

  .המקובל בשוקהמחיר  מסטות בהרבה מוכ( לומחמת זאת,  מאוד"לחו2" אחד הצדדי
, שבמצב מסוי

  
  על איסור אונאה בתנאי השוק בימינו

אי( בעסקת מקח , נמצא שבדר� כלל, א
 נקבל את אחת משתי הגישות הרואות בכוונה של המאנה חלק מהאיסור
לל לא תהיה רלוונטית בדר� כ, א
 הקונה והמוכר אינ
 מכירי
 אחד את השני. וממכר בעיה של איסור אונאה

, בעסקה רגילה, כמו כ(. קשורה לניצול מצבו המיוחד של קונה או מוכר, שהיא מעצ
 הגדרתה, שאלת הניצול
כאשר הצדדי
 אינ
 מכירי
 אחד , לכ(. לא תהיה שייכת שאלת איסור אונאה מחמת רמאות, הנעשית בתו
 לב

  .וברי
 בשוגג על איסור אונאהשמא ה
 ע, ה
 אינ
 צריכי
 לחשוש מראש, ומגיעי
 לעסקה בתו
 לב, את השני

חובת ההוכחה מוטלת , אלא שבמקרה כזה, שהמתאנה יכול לתבוע את המאנה א
 יגלה שאכ( נתאנה, נכו( אמנ

מחמת , א� לא יתרחש לעתי
 תכופות, שהרי נית( לשו
 את מחירו של חפ2, דבר שהוא אפשרי, על המתאנה
  . חיי המסחר המוכרי
 לנו כיו
ולכ( לא ישתק את, העלות הכרוכה בביקור אצל שמאי

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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


  )לח� לקניה(    807מחיר הספר  .משא ומת( בנושאי
 אלה ע
 גדולי הדורבספר ג
 . בבית הדי( הגדול בירושלי
  
  

  ? ובמסגרת החוקפי ההלכה לע לפתור בעיותרוצי� 
 5379626$02:  פקס5382710$02: טלפו "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  )ו"מתו� ח(

  Kosice, Slovakia                 סלובקיה           , קושיצה
                        ב"אלול תשס

  חשיבות� של שמות עבריי�

  שאלה

מגמתי להכריז . 
 ש
 עברי כלל ומבוגרי
 שאינ
 זוכרי
 אותוישנ
 צעירי
 רבי
 שאי( לה, בגלל מצבה הרוחני, בקהילתנו
  ?מה דעתכ
 בנדו(, על מבצע שמות עבריי
 לכל חברי הקהילה

  
  תשובה

  .1וניתנו לדבר טעמי
 שוני
, יש לקרוא לאד
 בש
 עברי
שלא "י
 היא ל שאחת הזכויות שבזכותה נגאלו ממצר" כפי שציינו חז,דווקא בחו2 לאר2יש י( זה יחשיבות מיוחדת לענ


  .2"שינו את שמ
וכ( מצינו בתשובות , צד שינוי רוחניבשינוי זה ראוי שיבוא .  לשנות שמות גויי
 לשמות ישראלגדולי( ילפיכ� יש ענ


  .3שמ
את  שע
 חזרת
 של יהודי
 בתשובה שינו ,ראשוני
   .4("סמ� לשינוי הש
 כחלק מתהלי� רוחני מצאנו בדברי הרמב

אלוקינו ואלוקי אבותינו הצלח נא לעבד הנקרא שמו כ� ומשו� ":  נוסח לקריאת שמו של אד
 הביא5ש"בתשובת הרשב
�טע בלבו אהבת� ויראת� ותפתח לבו בתורת� ותדריכהו יכ( ת, וכש
 שהטית לבו לשוב בתשובה שלמה לפני�, אליו חסד

�  ."וכ( יהי רצו( ונאמר אמ(, בנתיב מצוותי� למע( ימצא ח( בעינ
  

___________________________________________  
  
1

פרק ו ( "אוצר הברית" – השפעה חיובית או שלילית על האד
ישנה וממילא לש
 , שמו של אד
 קשור לנשמתו ,על פי תורת הסוד   
 ,לפי טע
 זה. "ובחוקותיה
 לא תלכו"משו
 אסורה שקריאת שמות גויי
 , יש סוברי
 ).ב אות יד ("שמע ישראל" בש
 ספר ) ו'סי

משנה "ת "שובועיי( , ) קצט'ד סי"יו(
 "ת מהרשד"וחלק עליו בשו. )קסט' סיד "יו(ק "
 שי"ת מהר" שו– זהו איסור דאורייתא
  .) קיד' סיד(" הלכות

2

  .)פרשה א כח(שמות רבה    
3


 "ת מהרשד"וכ( בשו, ) פט'סי(2 "שברש ב( ה"ת הרשב"שו   )
לה
 שמות כשמות אלו האנוסי
 שבאו מפורטוגל והיו "נשאל על ) ש

שמ
 אי( איסור להשתמש את  לאחר ששינו ,לדעתו". ואת תורתו משני
 שמ
 לשמות בני ישראל' ואחר שבאו לבקש את ה, הגוי

  .שכ( לדעתו אי( בשמות גויי
 איסור, בשמות הגויי
 שלה
 לצרכי מסחר
4

כי זה , 
 חדש שקראו ליתרו כאשר שב לתורת ישראלכי חובב ש: "המסביר את שינוי שמו של יתרו .) כט,במדבר י(, ת"( עה"רמבה   
  ). טו, ישעיהו סהיפ)לע" ('יקרא ש
 אחר' כי לעבדיו –דר� כל המתגייר 

5

  . והשתמש בתפילה זו ג
 ביחס לגרי
,) כב'הלכות גרי
 סי(, "נהר מצרי
"כ� הבי( בדבריו בעל    
  

  ,בש
 צוות המשיבי
 ובברכת התורה
  

          �  הרב יוס0 כרמלהרב משה ארנריי
  ראשי הכולל

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ( נחמיה גולדברג

  הרב נחו
 אליעזר רבינובי2
  הרב ישראל רוז(

  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו$'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
.  מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את המצב. תשובות לשאלות מרבני הגולה

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

  )לח� לקניה(  .300  3607 במקו
 י
 מחיר מבצע לששת הכרכ


