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א .שאלה:

האם מותר להוריד הרבה קבצים מאתר יחדיו ע"י תוכנה?
תשובה :ניראה שזה בודאי מותר אף אם האתר מוגן ע"י חסימה כיון שאע"פ שאינו מרוצה בעל
האתר שמורידים הכל ביחד ע"י תוכנה אפשר להוריד אחד אחד ,1וכן מוכח מהדילוגים.
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ב .שאלה:

מה יעשה אדם שהיתה אשתו ספק יהודייה ונפרד ממנה ושיקרה לו שאינה רוצה
ללדת ילד ובסוף נכנסה להריון ועתה אינה רוצה לתת לו את הילד? האם צריך להשיג
הילד כדי לעשות גיור לחומרא?
תשובה :ניראה שצריך לשכנע את האישה אפילו ע"י הוצאת ממון רב ,או ע"י הוצאת ממון
לצדקה לשבור את לבה הערל ,כדי למול וליטבול את הילד כהלכה וכן ניראה מהדילוגים.3
 1ויש להסתפק אם זה ניקרא השגת גבול כיון שלוקחים להם קצת את המשכורת במה שנכנסים יותר אנשים לאתר
החדש שבונים ,במקום לאתר הישן ,וניראה שזה לא נקרא השגת גבול כיון שמותר לקחת ולהוריד א' א' ,כי אם
אפשר להוציא מחצר דבר א' לכאורה אפשר להוציא הרבה דברים ע"י הרבה אנשים באותו זמן ,ואם בעל הבית לא
מרשה להוציא לכולם ביחד אז אפשר להוציא א' א' ואין לומר שזה הולך לבן אדם א' הכול כיון שהוא מפיץ את זה
לרבים ואינו משתמש בזה ,ואע"ג שזה באמת הולך לבן אדם א' כיון שכל א' וא' מהאנשים שהביא קודם כל קונה
ואח"כ מקנה לו נחשב כאילו לא הלך לאדם א' .והכא יש להקשות שאין אדם אחר קונה את זה ,וצריך להסתפק אם
יש קניה במחשבים ,וניראה שזה תלוי באדם שמוריד וכן במחשב שאליו זה יורד ,ולפי זה צריך שהאדם שמוריד
יהיה מישהו אחר אע"פ שהמחשב שאליו מורידים הוא של האדם הקונה.
 2ובטבלה זאת רואים דילוג "הרד לדעת" ,שרומז להורדת האתר לדעת כל העלונים שם ,ולמעלה כתוב "בזת" וחותך
עו ֶאת דִּ ְב ֵרי ִר ְב ָׁקה" ,ולפי זה אסורה השגת הגבול
ֹתו ו ְּכ ָׁש ְמ ֹ
את הפסוק "וַ יְ ִהי ִ ּכ ְראֹת ֶאת הַ ֶּנזֶם וְ ֶאת הַ ְּצ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי אֲ ח ֹ
הזאת כמו שרומז בסוף הדילוג שזה בחינת "השגת" ,ובדילוג "וַ ָׁיּ ֹבזּ ּו וְ ֵאת ָּׁכל אֲ ֶשר ַּב ָּׁביִ ת" ,רמוזה ביזה המותרת
במלחמה ואע"פ שיעקב לא אהב את זה היה זה מפני שעכרו אותו שמעון ולוי.
 3ובטבלה רואים דילוגים "דניאל" שהוא השם הפרטי של הבעל ,חותך "דנסקו" שהוא שם המשפחה של האישה,
מו מ ֶֹשה וַ ּתֹאמֶ ר ִ ּכי ִמן הַ ּ ַמיִ ם
ורואים שחותך את הפסוק" :וַ יִגְ דַּ ל הַ ּיֶלֶ ד וַ ְּת ִב ֵאה ּו ְלבַ ת ּ ַפ ְרעֹה וַ יְ ִהי לָׁ ּה ְלבֵ ן וַ ִּת ְק ָׁרא ְש ֹ
יתה ּו" באות ק' של דילוג "דנסקו" ,שרומז לאותה אישה שהיא בחינת בת פרעה שהתגיירה ,אלא שהיא ספק
ְמ ִש ִ
יתהוּ",
יהודית וניראה שצריכה גיור לחומרא ,וכתוב שהשיגה את הילד בצורה אגרסיבית "וַ ּתֹאמֶ ר ִ ּכי ִמן הַ ּ ַמיִ ם ְמ ִש ִ
בניגוד לרצון הבעל אע"פ שזה מעשה טוב ללדת .ובאות נ' של "דניאל" חותך את הפסוק" :וַ ֶ ּי ֱחזַק לֵ ב ּ ַפ ְרעֹה וְ לֹא
ִש ּ ַלח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְש ָׁר ֵאל ַּכאֲ ֶשר דִּ ֶּבר יְ הוָׁ ה ְּביַד מ ֶֹשה" ,שרומז לפרעה שהיא בחינת אותה אישה בת פרעה ,שלא מוכנה
ֹאמר ּו אֲ לֵ יכֶ ם
לשלוח את בני בכורי ישראל שזה הבן שלה ולתת אותו לבעל חזרה .ובפסוק י' של דניאל "וְ ָׁהיָׁה ִ ּכי י ְ
ְּבנֵ יכֶ ם ָׁמה ָׁהעֲ ב ָֹׁדה הַ זֹּאת לָׁ כֶ ם" ,רומז שאותו ילד ספק יהודי מצוה לגייר אותו לחומרא כיון שהוא שהוקשו מצוות
ברית ופסח להטפת דם כמ"ש (שמו"ר יז) ו ִּב ְשנֵ י דָּׁ ִמים נִ צ ֹּול ּו יִ ְש ָׁר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּב ַדם ּ ֶפסַ ח ו ְּב ַדם ִמילָׁ הֶ ,ש ֶּנאֱ מַ ר (יחזקאל
טז ,ו) וָׁ אֹמַ ר לָׁ ְך ְּב ָׁדמַ ְ
יִך חֲיִ י וָׁ אֹמַ ר לָׁ ְך ְּב ָׁדמַ יִ ְך חֲיִ יְּ ,ב ַדם ּ ֶפסַ ח ו ְּב ַדם ִמילָׁ ה .ובפסוק א' של דניאל ,מופיע המופת שהכניע
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קבלה מגלה מדע

ָׁשב ּו הַ ּ ַמיִם ַעל ִמ ְצ ַריִם ַעל ִר ְכבּ ֹו וְ ַעל ּ ָׁפ ָׁר ָׁשיו" ,והוציא את
את המצרים" ,וַ ּיֹאמֶ ר יְ הוָׁ ה ֶאל מ ֶֹשה נְ טֵ ה ֶאת יָׁ ְד ָׁך ַעל הַ ּיָׁם וְ י ֻׁ
בני ישראל ממצרים שרומז להוצאת הילד מן האישה .וניראה שעל ידי הוצאת ממון ניתן להפוך את הלב ,כיון
ש"ממון" בגימטריה עם הכולל זה "הפך לב" ,וחיפשנו דילוג "ממון" ,ובהמשך שלו "ממון צאת" שרומז שצריך להוציא
ית בַ ּצוּר וְ י ְָׁצא ּו ִמ ּ ֶּמ ּנוּּ מַ יִ ם " ,כי "ממון" זה אותיות "ממנו" ,כי ממון זה כמו דמים הבאים
ממון ,וחותך את הפסוק" :וְ ִה ִ ּכ ָׁ
את ִמ ִּמ ְצ ָׁריִ ם"
בו יָׁ ָׁצ ָׁ
ממנו .ורומז שע"י ממון ניתן להכות בצור ולהפוך אותו למשהו רך כמו מים .ובאות צ' חותךּ ִ " :כי ֹ
שרומז שע"י ממון ניתן לצאת ממצרים כי הוא דמים בחינת דם מילה ודם פסח.

