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בשמיים כרטיסים מכירת אין
אטרקציה לאמריקה הייתה טיסה שבהם למטוס, בימים עלה משה
מלא היה הוא כלל ובדרך שכזה, מטוס יצא בחודש פעם רק אמיתית,

אפס מקום. עד
לו מוצדק להשקיע נראה היה הרגילה, לא קנה כרטיס למחלקה הוא
הוא הראשונה, המחלקה בשביל נוסף סכום שעות כמה של בטיסה

טוב..." יהיה וש"נסתדר... נסבל שהמצב חשב
המטוס, באמצע בדיוק יושב הוא ועכשיו
גולשים ירכיו ששולי מימדים רחב איש מימינו
ילדים זוג משמאלו לו, הסמוכים הכיסאות לשני
מקום מחוסר אחד, בכסא שהתיישבו רעשנים
שתינוק עצבנית אמא להם ובסמוך כמובן,

ידיה. על צורח
לקראת החגורות הידוק  על הכריז  רק הטייס
לרדת, רוצה כבר הרגיש שהוא ומשה ההמראה,
ספרתי שעליו הדו השעות סכום המחשבה על
ובהבל אפוף ברעש והצפוף בכיסא הצר לבלות

זיעה לו חלחלה, טיפות גרמה נוסעים "מאושרים" מאות  של הפה
הייתה האוורור מפתחי שיצאה הקלושה הרוח לחייו, במורד נטפו

יוקדת. אש מדורת לכבות שמתיימרת נשיפה כמו
יותר. הרבה לגרוע המצב הפך החגורות ושחרור ההמראה עם
ילדים מראש. אבוד  היה המאבק אך  סדר, להשליט ניסו  הדיילות
זה זה אחר רודפים לפינה, מפינה מתגלגלים התרוצצו במעברים,
בקושי אך נעו  הדיילים עגלות הספר, בית במסדרונות היו  כאילו

מחצית לפני כבר שביקש  המים וכוס כך, גם הצפופים  במעברים
דחופים בדברים עסוקות היו הדיילות מלבוא, בוששה עדיין השעה
דלת את ופתח כמעט שבנה בשעה  שהתעלפה  אישה כמו יותר,

החירום בירכתי המטוס.
אחת דקה לא אפילו שם לשבת מסוגל לא שהוא הרגיש הוא די!
גדול של הרגליים מעל טיפס הוא נוספת,
שוכב היה כאילו ונחר לצידו שישן הממדים
איכשהו הנוחה. מיטתו על
את לחלץ הצליח
ממעבר עצמו
הצר הנוסעים
והתקדם והצפוף
שם המטוס, לקדמת
ממשב לאיטו שנע מהודר וילון לפני
שלט מאיר התנוסס שבפנים הנעים מיזוג האוויר

עיניים:
להפריע!" לא ראשונה, נא "מחלקה

הציץ. רק הוא להפריע, רצה לא הוא
על לאחור, רגליהם מונחות מוטים שם פרקדן, כיסאותיהם שכבו הם
שהוגשה הקלה הארוחה שלהם שאריות האוכל מגשי ועל ההדום,

ומשובח. אדום ביין הכוסות עדיין מלאים ומקצת ההמראה, עם
ודייל נכנס, הוא שימוש. כיסאות ריקים ללא וראה מסביבו הביט הוא

בגופו. אותו עצר מגוהצים במדים
לעזור?!" "אפשר

במחלקה כאן לשבת רוצה אני פנוי מקום שיש רואה אני "כן.
נסבל". בלתי מאחור שם המצב הראשונה.

תשב." ושם מקומך, זה אדוני. אפשר "אי
לשלם!" אדוני, אני מוכן "אבל

הטייס
הכריז רק
הידוק על
החגורות
לקראת
ההמראה,
ומשה כבר
הרגיש שהוא
לרדת, רוצה

החיים אל מבט
מרענן מבט סתם או משל, סיפור,



אפשרי!" "בלתי
לשבת!" לי תן רק כפול, "אשלם

לא למטה. שקנו הכרטיסים לפי בדיוק יושבים כאן אדוני. מצב "אין
הבאה כאן. בפעם לשבת תוכל ולא הראשונה, כרטיס למחלקה קנית

למטה". תשלם
זאת?" אולי בכל "אבל

לשלם!" בשמיים אי אפשר "לא!

לא הוא עבורו, טרח שהוא מה את רק הדרך בסוף מקבל אדם בן
טרחו שאחרים מה את הסיום ולבקש לקבל לנקודת להגיע יכול
צריך בשמיים,  לקבל בשביל עובד. לא זה מועד, לקנות מבעוד

הארץ. על להתאמץ
•

מוילנא, אליהו רבי הגאון על שמספרים מה את מזכיר הזה והסיפור
בציציותיו אחז מותו לפני שרגעים הגר"א, - המקובל בקיצור או
הזה הגדול האיש בוכה מה על ושאלו התלמידים וכשתמהו ובכה,
תמורת בעולם הזה ואמר: להם האיר מהעולם, לפני פרידתו רגעים
המצוות שכל תרי"ג גדולה כה מצווה לקיים מטבעות אפשר אלו אי
שבעולם לא ייתנו הון כל שם, גם תמורת ואילו הציצית. תלויים בה -

בוכה. אני זה ועל קטנה, אחת מצווה לא אף לקיים לי
זרה עבודה במסכת בגמרא. גם שלנו לסיפור מאוד דומה משהו ויש
הקב"ה ביום לבין העולם אומות בין עתידי דיאלוג מתואר בציוריות
את ששמרו מתקנאים בישראל האומות לעתיד לבוא. השכר חלוקת

גם: מבקשים והם רוחנית, לנחלה וזוכים התורה מצוות
ונעשנה! מראש לנו תנה עולם, של ריבונו לפניו: "אמרו

שבת בערב שטרח מי שבעולם שוטים הוא: ברוך הקדוש להן אמר
יאכל?!" בערב שבת מהיכן מי שלא טרח בשבת. יאכל

לשלם! אפשר אי בשמיים

ִאיׁש ֶלב בְּ בוֹת ַמֲחשָׁ "ַרּבוֹת
יט) (משלי ִהיא ָתקּום" ַוֲעַצת ה'



אוֵֹמר: ְמעוֹן שִׁ י ַרבִּ
ֵהם, ְכָתִרים ה לשָׁ שְׁ

ַמְלכּות, ְוֶכֶתר ֻהנָּה כְּ ְוֶכֶתר ּתוָֹרה ֶתר כֶּ
יֶהן. בֵּ גַּ ַעל עוֶֹלה טוֹב ם שֵׁ ְוֶכֶתר

ד) פרק אבות (מסכת

לעולם יהא אדם:
רך [מדבר שמים], מענה ירא להיות כדי [מתוחכם ביראה ערום

[מאפק את כעסו], חמה משיב בנועם],

ואפילו אדם, כל קרוביו, ועם אחיו, ועם עם שלום ומרבה
בשוק, נכרי עם

מקובל על ויהא למטה, ונחמד למעלה אהוב כדי שיהא
הבריות.

אדם הקדימו  שלא זכאי, בן יוחנן רבן על עליו אמרו 
שלום], בברכת  לאחרים מקדים הוא היה [תמיד  מעולם שלום

בשוק. נכרי ואפילו
יז) דף ברכות (מסכת

ולא הישנים, בין ער אדם יהא לא
בין הערים, ישן

שוחק ולא השוחקים, בין בוכה ולא
הבוכים, בין

עומד ולא העומדים, בין יושב ולא
היושבים... בין

ממנהג הבריות. אדם ישנה אל של דבר: כללו
חמישי) פרק זוטא ארץ דרך (מסכת

תהיה בן אדם!
קצת שחיו  אנשים על בסיפורים  זה מדור  עוסק כלל בדרך 
עצמנו אל חז"ל  מאמרי  את מכוונים אנו הפעם  אבל  אחרת,

שמים. שם ולקדש אחרת, קצת לחיות רצון מתוך
שיש והמעלה החשיבות על חז"ל מאמרי כמה אספנו
למי ובפרט ואדם, אדם לכל הבריות בין האדם של להתנהגותו

של תורה. לכבודה דוגמה לשמש גם שצריך שעוסק בתורה

לוֹ יָּבוֹר שֶׁ ָרה ְישָׁ ֶדֶרְך  ֵאיזוִֹהי  אוֵֹמר: י ַרבִּ
ָהָאָדם?

לוֹ ִמן ְוִתְפֶאֶרת יָה ְלעוֹשֶׂ ִתְפֶאֶרת ִהיא ּכֹל שֶׁ
ָהָאָדם.

הטובה הדרך מהי אומר: הנשיא יהודה [רבי
שמפארת דרך ומשיב: האדם? לו שיבחר
עצמו לבין בינו שהולך בה הן מי את ומכבדת

עם הבריות]. ביחסו ואלוקיו, והן
( ב פרק אבות (מסכת

ֵהיֶמּנּו, נוָֹחה ִרּיוֹת ַהבְּ רּוַח שֶׁ ּכֹל
ֵהיֶמּנּו. נוָֹחה קוֹם ַהמָּ רּוַח

ֵהיֶמּנּו, נוָֹחה ִרּיוֹת ַהבְּ רּוַח ֵאין שֶׁ ְוכֹל
ֵהיֶמּנּו. נוָֹחה קוֹם ַהמָּ רּוַח ֵאין

ג) פרק אבות (מסכת

שכאלה חיים
אחרת שחיים אנשים על

אוהבים שהבריות [אדם
הקב"ה מעשיו, גם את
להיפך, וכן אותו, אוהב
חלילה].



עלה והמחיר צלצלו המטבעות
אותו. לשנות שאפשר טענו הם

סיכוי. שאין טען הוא
זה. את להוכיח שיצליחו אמרו הם

הגמור. ההיפך שיצליח להוכיח את אמר והוא
ביופיו, מדהים חתול פרסי על והצביע אמר החוקר, הזה", החתול "את
את לשנות  שאצליח  תראה אתה כפרויקט, אקח הזה החתול  "את 

שלו". הטבע
בספקנות, בראשו הנהן איבשיץ יהונתן רבי
בעל לשנות אבל אותו, לאלף תצליח "אולי
מסוגל להשתנות". רק בן אדם אין סיכוי, חיים,

שנה. בעוד להתראות קבעו הם
החוקר. אמר גדולה", מסיבה "נעשה

הלימוד לספרי וחזר הרב, אמר כבר!" "נראה
שלו.

שולחנו על ההזמנה הייתה מונחת חלפה, שנה
"ביום הגדולה,  הטבק קופסת ליד הרב  של
סיומו לכבוד הגדולה, המסיבה תתקיים שני
מנטאלי בבעלי שינוי על המחקר המוצלח של
קטן וצפוף "כבוד יד בכתב חיים", מישהו הוסיף

סיכוי". שיש לראות מוזמן הרב
אצבעותיו את הניח לפעם מפעם שלו, הלימוד בספרי שקע הרב
לעכבר לב שם הוא לא ריחני, קמצוץ משם הטבק ושלף קופסת בתוך

הקופסה. את שהוא סגר לפני שם רגע שהתנחל הקטן

העירוני הנשפים לאולם ויצא כובעו את חבש מעילו את לבש הוא
להשיג החוקר הצליח לראות מה סקרן הוא היה האירוע, התקיים שם

שחלפה. בשנה
במיוחד שנתפר לבן כובע לראשו מלצרים,  בבגדי עטוי היה החתול
וחילק השולחנות בין הסתובב הוא אציליות ובתנועות מידותיו, לפי

לנוכחים. שמפניה
תנועותיו את הוא בחן אופיו, את לכאורה בפרסי ששינה התבונן הרב

עליונותו. להוכיח את ענק בצעדי שמתקרב בחוקר הנמרץ והבחין
שלו הטבק קופסת את  הרב  שלף מחשבה של  טבעי  באינסטינקט
ופתאום, המחשבה, את לרענן של טבק ריחני קמצוץ כמו אין מהכיס,
ובדרכו הרב, של בביתו  שם שנלכד  העכבר  לו קפץ  הקופסה מתוך

הרב. של הלבן מעילו על הקופסה מתכולת מחצית שפך החוצה
מגש את במהירות השליך עכבר, של תנועה עינו מזווית שזיהה החתול

העכבר, אחר לרוץ ומיהר השמפניה, כוסות
כהוגן סינרו הבוהק, ומצליח להבהיל את מטנף

רגליהם. בין כשהשתחל באולם הנוכחים את
לחוקר הרב  אמר סיכוי",  שאין  לך "אמרתי 

שכמו. על טפח שבדיוק
שינוי אדם יכול להגיע למצב של בן רק
ככל ששום דבר, נוצץ ומפעים אמיתי,

אותו להסיט יוכל לא שיהיה,
החדשה. מדרכו
•

בפרשה זו להפיק ניתן לקח מאלף
בפרשת החתי" "עפרון  של  מהתנהגותו

ידי על המכפלה מערת של השטח רכישת
אבינו. אברהם

המעניין: לתהליך לב שימו
הבקשה את  בפניו מציג כשאברהם בתחילה 

לשבת סיפור
מעניינת מזווית השבוע לפרשת הצצה

התבונן הרב
ששינה בפרסי
את לכאורה
בחן הוא אופיו,
תנועותיו את
והבחין בחוקר
הנמרץ
שמתקרב
ענק בצעדי
את להוכיח
עליונותו.



בבית לומד  עדיין אני אבל חודשים, כמה לפני בתשובה חזרתי 
כלל ובדרך בכבוד אלי מתייחסים והמורים החברים חילוני, ספר
הלימודי החומר עם  בעיה לי  יש  אבל  בי, להתחשב  משתדלים
ותנ"ך, מה עליי היסטוריה בשיעורי ובעיקר כפירה, שנראה לי ממש

מהשיעור? לצאת אולי למחות? צריך אני האם לעשות,

שלום לך,
ממך ודורש  פשוט לא מצב בהכרח הוא נמצא אתה שבו המצב 
פשוטה, לא במציאות שמדובר ספק אין חזקים, נפש כוחות בודאי

אשריך. כך ועל אדירים, כוחות לך תיתן עמה ושההתמודדות
בית את שתעזוב לך לומר הייתה ביותר הפשוטה שהתשובה בודאי
שדבר להניח יש לך, אבל מתאימה שם אינה האווירה אם הספר
נתייחס ולכן  שונות, זה מסיבות בשלב  מבחינתך אינו אפשרי זה

שהעלית. לשאלה ישירות
נמצא שאתה שלך המציאות עצם
מחייבת ספר, בית של במסגרת
הספר, בית כללי בכל אותך
בשיעורים נוכחות ובוודאי
שבריחה כך במבחנים, ועמידה
עמידה ואי מהשיעורים

במבחנים אינה אפשרית.
זה אין צריך, אינך  למחות גם
מוריך, את  להוכיח מתפקידך 
כלל בדרך הם גם שמלמדים

הוא כי ועדה עם עפרון קבל מצהיר בכסף מלא, המערה את לרכוש
מסרב לקחת שקל:

ְלֵעיֵני יָה, ְנַתתִּ ְלָך ּבוֹ ר ֲאשֶׁ ָעָרה ְוַהמְּ ָלְך, י ָנַתתִּ ֶדה ַהשָּׂ ָמֵעִני, שְׁ ֲאדִֹני, "לֹא
ֵמֶתָך." ְקבֹר ְך, לָּ יָה ְנַתתִּ י ַעמִּ ְבֵני

האדמה חלקת את רוצה לרכוש הוא מתנת חינם, לקבל מסרב אברהם
שחקים: מרקיע המחיר פתאום, ואז מלא. בכסף

ֶקל שֶׁ ֵמאֹת ע ֶאֶרץ ַאְרבַּ ָמֵעִני, שְׁ ֲאדִֹני, לוֹ: ֵלאמֹר ֶאת ַאְבָרָהם ֶעְפרוֹן "ַויַַּען
ֵמְתָך ְקבֹר." ְוֶאת ִהוא, ַמה ּוֵביְנָך יִני ֶסף, בֵּ כֶּ

מאות? לארבע מאפס המחיר זינק איך
זה הרבה", ועושים מעט אומרים "צדיקים כי חז"ל אמרו כבר כך על
סעודה לפניהם והניח לחם", פת  "ואקחה  לאורחיו שאמר אברהם
מעט ואפילו הרבה, אומרים "רשעים ואילו בקר. לשונות עם מכובדת
מאות "ארבע ביקש ולבסוף "חינם", שאמר עפרון, זה עושים", אינם

כסף עובר לסוחר". שקל
קורה? זה איך

מאופק ואדיב, מנומס להיראות יכול אדם
בו ברגע אבל רוח, שאר ובעל נדיב ואציל נפש,
מזהה העיניים, כשהוא מול קופץ לו שהעכבר
הוא רגע  באותו אליו, נמשך שליבו משהו 
שלו לתאווה ולתת  ארבע על לזחול  מסוגל

עליו. להשתלט
ועמוק תהליך פנימי עצמו שמעביר את מי רק
ותהליך פנימי זיכוך של  המידות, עבודת של
מסוגל יהיה הוא רק יסודי, שינוי של מודע
ולהישאר המטבעות  צלצול את  לשמוע
מסוגל לעמוד מול יהיה הוא איתן בשלו, רק

עבר הוא כי להתפתות, ולא תאווה
רק מדובר לא ופנימי, אמיתי שינוי

במסכה.

לשאול הרשו"ת
לדעת ולשאול מה שרצית כל



(70 מס' (שאלה שכנוע כושר
שגר הדוד שלו מאריאל, בן אלי לי טובה!", ביקש "תעשה
גולף פולקסוואגן על  מודעה בעיתון "ראיתי  בירושלים,

דיברתי  ב-45,000 ₪, מצויין ובמצב שנייה ביד ,2005 שנת
שלי אח מוכן לרדת מהמחיר, בטלפון והוא לא המוכר עם
בבנק את לך אני אפקיד מצוין. והוא במצב האוטו ראה את
וכשאתה את האוטו, עבורי תקנה לי טובה ותעשה הכסף,
עם תבוא בחיפה ניצה של לחתונה  רביעי ביום מגיע

בחזור". מונית אשלם לך ואני האוטו,
לרחוב וניגש הזאת, הטובה את לאלי לעשות לב בחפץ הסכים אריאל

בעל הרכב. התגורר הסמוך שם
יכול לשאת היה לא ומתן, הוא משא טיפוס של מטבעו אריאל היה
חייבים "תמיד סופי, מחיר מודעה עם פרסם שמישהו המחשבה את
הפעם. גם זאת לעשות שלו, והוא התכונן המוטו היה זה להתמקח",
מחיר להוריד את אריאל השכנוע שלו הצליח ובכוח הגיע למוכר הוא

פחות. שקלים מאות וחמש אלפים ארבעת ₪ ל-40,500 הרכב
הפקיד לו אלי הרי לו, שייך שההפרש בטוח והיה מאושר, הוא היה

וחמישה ארבעים בבנק
שההפרש ברור  אז  אלף,

לו. שייך
שאריאל לאלי שנודע אבל

הוא  ₪ 4,500 לכיסו שלשל
שמדובר וטען מאוד, כעס
הזה ושהסכום בהונאה
בא הייתי "אם לו, שייך
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shalomlaam@gmail.com ל: ניתן להפנות שאלות

המדרש בית
מבית המדרש וסוגיות שאלות מהחיים

פי על בהכרח ולא החינוך, ממשרד המוכתבים הלימוד ספרי פי על
חכמינו שאמרו החשוב הכלל את לזכור צריך וכאן עולמם, השקפת
שלא מצווה כך הנשמע, דבר לומר שמצווה "כשם התוכחה: בעניין

נשמע". שאינו דבר לומר
לגרום לפעמים יכולה במקומה שאינה תוכחה

ההפוכה. התוצאה את דווקא
זו כי ללמוד צריך אתה עצמו, הלימוד ולעניין
יגונה, וההכרח לא נמצא, שבה אתה המסגרת
להאמין אותך להכריח יכול לא אחד אף אבל
שבו המקום לומד. האמונה היא שאתה במה
במחשבותיך ובטוח האמת  את יודע אתה
יוכל להניא לא ומזה אף אחד ובדרכך החדשה,

אותך.
להיכנס לך ממליצים היינו לא לכתחילה אמנם

מעוותת היא מאחוריהם שעומדת העולם שהשקפת לשיעורים
נמצא שאתה המציאות כשזו אבל  התורה,  את סותרת ולפעמים
ואת אכל תוכו רבי מאיר שמצא רימון, את בדרכו של לך כבר, בה
העובדות למד את הנכונים, הדברים את קבל זרק, כלומר, קליפתו
המעוותת העולם השקפת את וסנן כשלעצמם, ההיסטוריות
החלק את קבל בדיוני, מדע כאל לכך התייחס מאחוריהם, שעומדת

הבדיוני. החלק את וסנן הרציני,
הרבנים את לשאול את אמונתך, זו לחדד הזדמנות נצל ועוד, זאת
האמיתי היחס מה הפנאי,  בשעות תורה לומד  אתה שמפיהם
בסופו לעצמך, ברר ונמק ולדעות, ולמאורעות, להשקפות לפסוקים

יותר. עוד מחוזק תצא דבר של
הצלחה לך מאחלים
צוות "שלום לעם"

תוכחה
שאינה
במקומה
יכולה
לפעמים
דווקא לגרום
התוצאה את
ההפוכה.



את להוריד מתמקח, ומצליח אני הייתי "גם טען אלי, לקנות", בעצמי
המחיר".

במשא מומחה אני פשוט "לא היית מצליח, התנגד אריאל, נכון!" "לא
לי". שייך זה אז ומתן!

הכסף? למי חושבים? אתם ומה
יוסף בית טור - ע"ב, צ"ח כתובות דף מסכת והרחבה: לעיון מקורות

ז'-י"ב. סעיף קפ"ג סימן

68 מס' לשאלה תשובה - שהבריז הזמיר
וקבע  עופר הזמר הזמין לחתונתו את השאלה: עמי תקציר
החתונה התקשר  לפני 5,000$ לערב. שבוע של סכום איתו
לחתונה הזמנה קיבל כי לחתונה יגיע שלא להודיע עופר
ואחרי התייעצות היה בהלם עמי ,20,000$ תמורת בחו"ל
,20,000$ לו מוכן לשלם גם שהוא לעופר חברים הודיע עם
בסוף אבל בארץ. להישאר והעדיף מרוצה היה כמובן עופר

כך סיכמנו בהתחלה,  5,000$ וטען רק עמי לו שילם החתונה
יותר. גבוה סכום להבריז לי הצעתי שרצית בגלל ורק

הראשוני  הסכום את לשלם רק צריך שעמי בקצרה: נראה תשובה
.5000$ עופר עם שקבע

אדם על מספרת ע"ה) (דף מציעא בבא הגמרא בהרחבה: תשובה
עליו כדי לקונן המת להלווית להבדיל או כלה חלילים לשמחת ששכר
נעשה שלא דבר (כלומר, כל דבר האבד וכן הימים), אותם (כמנהג
הראשונים לנזק, כביאור גורם תועלת, או בו ושוב אין מסוים במועד
לשכור במקומם אחר אדם שם שאין שבמקום היא במקום). וההלכה

או יקר), יותר זה אם גם חשבונם, (על עליהם שוכר מחיר, באותו
הפועלים את להטעות שאפשר הגמרא ומבארת אותם, מטעה
אתן אני קדומה) (מטבע בסלע אתכם שכרתי להם, ולומר שהבריזו
יותר להם לתת  חייב  לא  הוא התשלום רגע בבוא  אבל  כפול,  לכם

הראשוני. הסיכום מאשר
סעיף ה'. של"ג בשולחן ערוך סימן מרן וכן כתב

בעניין: כמה תנאים חשובים ישנם אמנם,
אירוע חד שהיא מצווה, ובר חתונה וכגון האבד, דבר שזה ודאי א.

מתכונת. באותה יחזור על עצמו לא ששוב פעמי
באותה המלאכה אותה שיעשה את פועל אחר למצוא אפשרות אין ב.
אי מיוחד, בזמר שמדובר שלנו במקרה ולכן מחיר, ובאותו איכות
עופר, דווקא את כשהוא אוהב אחר שייקח זמר לומר לחתן אפשר
עממית, כמו בתזמורת היה מדובר (אבל אם תחליף. לדבר והרי אין
צריך להזמין והיה אותו להטעות רשאי עמי היה לא גיי' סטנדרטי, די

מישהו אחר).
מישהו שנפטר וכגון "אונס"  מתוך זאת עשה  לא שביטל הפועל ג.
היה אסור כזה אונס  של במקרה כי שחלה, או  שלו במשפחה
שנחשב לא מצינו בגמרא אחרת הזמנה אבל ביטול בגלל להטעותו,

לאונס.
הבטיח יותר מאוחר אבל  בחינם, לבוא מוכן  היה הפועל אם ד.
ההתחייבות את לבטל לו  מותר עבודתו תמורת  כסף מישהו לו

(ש"ך). אותו ואסור להטעות שלו, הראשונה
סכום בגלל שידע שיקבל עצמו על הזמר עופר התעלה אכן אם ה.
הרי החתן,  את  לשמח כדי לסטנדרט  מעבר  והתאמץ יותר,  גדול 
(ועיין הזה המאמץ את שיבטא מסויים סכום בשכרו לו להוסיף שיש

א'). סעיף של"ט סימן משפט חושן ערוך בשולחן

עם הסוגיות, ולהיכרות לעיון נועדו אך ורק והתשובות לב: השאלות  לתשומת
לעומקו. פרט כל של בירור המצריכה הלכה פסיקת לשם לא אך
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לפקס 02-5022771 (כתבו שם מלא, ל-shalomlaam@gmail.com או כתבו
זוכים - שלושה הגדולה בהגרלה לימודים) והשתתפו מקום טלפון, כתובת, גיל,

ומעלה). 14 מגיל בהגרלה 600 ש"ח כל אחד (ההשתתפות בסך


