
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ‰„‚‰‰ ˙‡ ¯ÓÂÏÓ ÌÈ¯ÂËÙ ÌÈÂÏÂ ÌÈ�‰Î Ì‡‰  
ÌÈÈ¯ˆÓ· ‰Ú¯ÙÏ Â„·Ú˙˘� ‡Ï˘ ÔÂÈÎ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''י' ט‰Ï ÁÒÙ ‰˘ÚÂ ¯‚ ÌÎ˙‡ ¯Â‚È ÈÎÂ  ' ÁÒÙ‰ ˙˜ÁÎ
¯‚ÏÂ ÌÎÏ ˙Á‡ ‰˜Á ‰˘ÚÈ ÂËÙ˘ÓÎÂ.  

  

Â˘˜˙� Ô˙˘¯Ù· ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ : מדוע צריך גר לעשות
ב אריכות ''ם עיין לקמן עהרי לא היו כלל במצרי, קרבן פסח

   .נפלאה בענין זה
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם כהנים ולוים פטורים מלומר את ההגדה כיון 
או  'ד' כמו שמבואר במדרש מובא ברשי פרשת שמות השהם לא היו בשעבוד מצרים 

  .דילמא הם חייבים לומר ההגדה
  

„ÈÁ‰ ‰�‰''‡ ז ''מ ט''בהגדה של פסח שמחת הרגל ע‰˘˜Óעל הא דאמרינן  
  .דקשה מה בא לרבות כל, בהגדה כל המרבה לספר הרי זה משובח

  

ı¯˙ÓÂ:פ שלא נשתעבדו ''שאע,  דבא לרבות את הכהנים והלוים
וזה , והיו רשות לעצמם גם הם חייבים בסיפור יציאת מצרים

וגם מרומז בראשי , הכוונה כל דהיינו אפילו לוים וישראלים
  .י משובחוים המרבים לספר זה נמÏהנים Îל "תיבות כ

  

Ú‡ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰ ÚÂ„Ó ÌÈÓÚË ‰ÓÎ ·˙ÂÎÂ''„Â·Ú˘· ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰˘ Ù:  
  .ה הוציאם''והקב, מ לא היו יכולים לצאת משם בעצמם'' דמ.‡
 כיון שהם יצאו מהשיעבוד הרוחני שאם היו שוהים עוד רגע .·

כ גם שבט לוי והכהנים הם ''וא, שערי טומאה' היו נטמאים בנ
  .שוים לישראל

  

 ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ¯ÙÒÏ ÌÈ·ÈÈÁ ÈÓ� ÌÈÈÂÏÂ ÌÈ�‰Î˘ ‰„‚‰ ÏÚ·‰ ‰ÊÏ :
 עקיבא ורבי טרפון שהיו מספרין יבורממעשה ברבי אליעזר 

והני תנאי רובם הם כהנים , ביציאת מצרים כל אותו הלילה
ורבי , כי רבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנניה שהיה לוי, ולוים

 למה ואם כן היא ראיה גמורה, אלעזר ורבי טרפון היה כהנים
שאמרתי וכל המרבה לספר דהיינו לרבות כהנים ולוים 
דהשלמים האלה איכא ביניהו כהנים ולוים והיו מספרים 

  .ביציאת מצרים כל אותו הלילה

·˜ÚÈÏ „È‚Ó ¯ÙÒ· ÔÎÂל'' על הגדה להגאון רבי יעקב אלגזי זצ ‰Ó ÏÚ ·˙Î 
ÊÂ ÌÈ·ÂÒÓ Â�ÏÂÎ ‰Ê‰ ‰ÏÈÏ‰ ‰„‚‰· ÌÈ¯ÓÂ‡˘'' Ï חקר חקירת

ועל כן אנחנו מסובין , איל וטעם ההסיבה זכר לחירותדהו, חכם
מכל מקום יפלא מדוע כלנו מסובים דמשמע אפילו , כבני חורין

פ מה '' ע:ı¯˙ÓÂ, הרי שבט לוי לא היה בשעבוד, כהנים ולוים
שיש לדקדק מה טעם פתח בעבדים היינו וסיים משועבדים 

,  עבדיםכי אף שלא היו, אבל הכוונה לרמוז על שבט לוי, היינו
ולכן כתב כפל לשון הוציאנו מעבדות , מכל מקום משועבדים היו
לרמוז על שבט לוי כי לא היו עבדים , לחירות ומשעבוד לגאולה

ולכן סיים נמי משעובדים היינו לרמוז על שבט , רק משעובדים

ועל כן גם , אבל משעובדים היו, דעבדים לא היו�‰È , לוי נמי
והיינו דמסיק ואפילו כולנו , םלהם יאתה סיפור יציאת מצרי

 'ג י''דברים לכמו שכתוב , רמז על שבט לוי דחכימי טובא, חכמים
מצוה עלינו לספר ביציאת , יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל

   .מצרים שאף הם היו באותו הנס
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :ח ב''שמות יל בגור אריה ''נראה דלפי מה שכתב המהר' 
וי לא נשתעבדו היו יראים מפני גזירות ג דשבטו של ל''ל אע''וז

ל אתי שפיר מדוע כהנים ''לפי הנ, כל הבן היאורה תשליכהו
מ היה עליהם ''שהרי מ, ולוים חייבים בסיפור יציאת מצרים

על כן שנגאלו צריכים לעשות לזה זכר כמו , איזה שעבוד
  .הישראלים

  

 ÔÂÈÚ‰Â ˘¯„‰ ¯ÙÒ·Âמדוע : ˘‰ ‰˜ד ריישא''לאב ג''פרשת וארא מאמר מ
הרי אצלם לא שייך , כהנים ולוים חייבים לשתות ארבע כוסות

 :ı¯È˙Â, הארבע לשונות של גאולה כיון שלא נשתעבדו במצרים
' שמות הכדאיתא במדרש רבה , דשבט לוי לא נשתעבדו רק בפרך

מ היה להם גם ''אבל מ,  ששבט לוי היה פנוי מעבודת פרךז''ט
כ לפי ''א, לשונות של גאולהלכן שייך אצלם גם הארבע , שעבוד

  .ל בודאי אתי שפיר מדוע כהנים ולוים חיבים לומר ההגדה''הנ
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ÌÈ¯ˆÓ· ‰È‰ ‡Ï È¯‰ ÁÒÙ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ¯‚ ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''י' ט‰Ï ÁÒÙ ‰˘ÚÂ ¯‚ ÌÎ˙‡ ¯Â‚È ÈÎÂ  ' ÁÒÙ‰ ˙˜ÁÎ

¯‚ÏÂ ÌÎÏ ˙Á‡ ‰˜Á ‰˘ÚÈ ÂËÙ˘ÓÎÂ.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :א לא היה במצרים הרי הו, מדוע צריך לעשות פסח

, ן בפרשתן''כך מקשה הרמב, והרי הפסח זכר למצרים, ולא נגאל ממצרים

  .והאור החיים הקדוש, ך''והש
  

‰ ‰�‰·Ó¯" Ô·˙Î לצוות הגרים בפסח זה של ,וכי יגור אתכם גר 

 בא פרשתאמר בנ ויתכן כי מה ש,מדבר כאשר יצוה בו לישראל

כי ,  הוא על פסח מצרים,וכי יגור אתך גר ועשה פסחח ''ב מ''שמות י

כי הגרים ,  והיה במשמע,הפרשה ההיא על פסח מצרים נאמרה

 ,היוצאים ממצרים ערב רב יעשו פסח שאף הם היו באותו הנס

‡· Â‡ ¯·„Ó· ÔÎ È¯Á‡ ÌÈ¯ÈÈ‚˙Ó‰ Ï·‡Ï‡¯˘È ı¯ Â·ÈÈÁ˙È ‡Ï 

Ì˘Ó ‡ÈˆÂ‰ Â�˙Â‡Â ÏÏÎ· Ì‰È˙Â·‡ Â‡ Ì‰ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÁÒÙ·  דברים

  .כאן לחייבם בפסח דורות לפיכך הוצרך בג'' כ'ו
  

˘· ÔÎÂ''ÊÂ ·˙Î Í'' ¯‚ Ì˙‡ ¯Â‚È ÈÎÂ Ïלא , שנראה לכם שהוא גר

והוא , תונו אותו לומר שעשיית הפסח הוא זכר ליציאת מצרים

לזה אמר לכם גר כי אתם , לא הוא ולא אביו, לא היה במצרים

אינכם יודעים כי אולי היתה נשמתו מישראל ונדחה לחוץ ועתה 

  .ולאזרח הארץ יהיה לכם לגר אחת חוקה כ''א, חזרה
  

·ÂÌÈÈÁ‰ ¯Â‡·˙Î לפי , שיש מקום לומר שאין הגר חייב בפסח 

 ואין מקום למעשה פסח ,שלא היה לא הוא ולא אבותיו במצרים

וזה דומה למאמרם , על בתיהם במצרים'  כי לא פסח ה,אצלם

' גר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר וכוא "ביכורים פל שאמרו "ז

לזה חידש הכתוב דין זה כאן ואמר וכי יגור , כמו כן הדבר הזה

 שהגם שאינו מהיוצאים ממצרים אף על ,אתכם גר ועשה פסח

פי כן מלבד שצריך לעשות כל המצות ואף גם זאת ועשה פסח 

 לומר שהגם שאתם רואים זה חדש ÌÎ˙‡ ¯ÓÂÏ ˜„˜„Â 'וגו

נו ממצרים ויציאת,  עם כל זה אתכם הוא כאחד ממנו,מקרוב בא

הגם שלא היה בנגלה היה , היתה גאולת עולם גם לנפש הגר

כי שורש הקדושה אחד הוא וכשהיו אבותינו במצרים , בנסתר

היתה כללות הקדושה טבועה בטומאת מצרים ואם חס ושלום 

כללות הקדושה נטבע אין תרופה לענפים כי הכל הולך אחר ' הי

 ,¯ Ó‡ÂÁÒÙ‰ ˙˜ÁÎ, העיקר והצלת העיקר נוגעת גם לענפים

 הן האמת כי עשה יעשה כל משפטי ,חש הכתוב שיאמר האומר

 È¯·„ ˘ÓÓ Ì‰˘ ÌÈ¯·„ Ï·‡, Â�ÈÈ‰ ÌÈ„·Ú „È‚‰Ï ÂÓÎ ˘˜¯ ,פסח

Â‚Â Â�‡ÈˆÂÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· ‰Ú¯ÙÏ ' עדיין דן אנכי כי לא ישעו בדברי

תלמוד לומר כחקת הפסח כי יכול יוכל דבר כדברים , שקר

  .חינת השרשים כי היה גם הוא במצרים בב,האלה
  

ÛÒÂÈ ÈÎ¯·· ·˙Î ÔÎÂ ובשערי תשובה, ז''ק י''ג ס''ח סימן תע''אור , ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ

Ô˙˘¯Ù· ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ ÈˆÂˆÈ� ‡ÏÙ�‰ ומביא את , שגר יכול לומר עבדים היינו

  .האור החיים
  

 Â�È‡ ÁÒÙ ·¯Ú· ¯ÈÈ‚˙Ó˘Î Ì‡‰ ¯ÈÈ‚˙Ó˘Î Ô·¯˜ ‡È·Ó˘ ¯‚

ÁÒÙ Ô·¯˜· ‡ˆÂÈ„ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ?  

· ‰�‰˘Ó· ‰ÓÎÁ ÍÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ·˙Î Ô˙˘¯Ùדאף דגר צריך ל '' וז

 אבל עשה ,זה דוקא בלא עשה פסח, להביא קרבן עולת העוף

ותו אינו , והוא כאזרח הארץ, סגי בלא קרבן, פסח עם הצבור

כמו שישראל , כ בקדשים"ואוכל אח, צריך להביא את קרבנו

 ‡˙Â‚È ÈÎÂ ‰˘ÚÂ ¯‚ Í¯"ח ''ב מ''שמות יולכן אמר , אכלו פסח בלא קרבן

‰Ï ÁÒÙ 'ı¯‡‰ Á¯Ê‡Î ‰È‰Â Â˙Â˘ÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ ÏÎ ÂÏ ÏÂÓ‰" 

ואם כי , שמעתה יהיה ככל כשרי ישראל לכל הלכותיו בלא קרבן

 א''ב ע''פסחים צמשנה הרק כן משמע מ, זה חדש ולא נזכר כלל

, גר שנתגייר בערב פסח טובל ואוכל את פסחו לערבדאמרינן 

  .בןמשמע שאינו צריך להביא קר

ÁÒÙ Ô·¯˜ ·È¯˜‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰ ÌÈÏ¯Ú ÌÈ�· ÂÏ ˘ÈÂ ¯ÈÈ‚˙�˘ ¯‚?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''י' ט‰Ï ÁÒÙ ‰˘ÚÂ ¯‚ ÌÎ˙‡ ¯Â‚È ÈÎÂ  ' ÁÒÙ‰ ˙˜ÁÎ

¯‚ÏÂ ÌÎÏ ˙Á‡ ‰˜Á ‰˘ÚÈ ÂËÙ˘ÓÎÂ.  
  

 ‡· ˙˘¯Ù·Âח''ב מ''י‰Ï ÁÒÙ ‰˘ÚÂ ¯‚ Í˙‡ ¯Â‚È ÈÎÂ ·Â˙Î  ' ÏÂÓ‰

Â‚Â Â˙Â˘ÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ ÏÎ ÂÏ'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:סוק רוצה לומר דמילת זכרים מעכב  הרי הפ

והרי כאן כבר נתגייר והרי גר שנתגייר אין הבנים , מלעשות פסח

כ מדוע מילת בניו שהיו לו בגויתו מעכב ''א, מתיחסים אליו

וליכא למימר דהפסוק מיירי בבניו שנולדו , אותו מלעשות הפסח

 כך, ומדוע נקט גר, כ הם ישראלים גמורים''דא, לו אחר שנתגייר

וכן בספרו , וכן בספרו חתם סופר על התורה, א''ע סימן מ''ת חתם סופר אה''מקשה בשו

  .'ק ד''א ס''ת זרע אברהם סימן ל''תורת משה בפרשת בא וכן בשו

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

מ התורה " מ,ג דכקטן שנולד לענין ירושה ויחוס משפחה"דאע .‡

 ,זכרהמול לו כל ' אמרה וכי יגור אתכם גר ועשה פסח לה

ד "ומזה ילפינן מילת זכריו מעכבים האב מלעשות פסח ואי ס

כ כי יגור גר זכרים "גר שנתגייר אין בנו נקרא על שמו כלל א

א דאין מילת עבדיו "ש לר"מנא ליה שיעכבוהו לעשות ומכ

כך  ,אלא על כרחך דעדיין נקרא על שמו, מעכבתו רק זכריו

  .א''ע סימן מ''ת חתם סופר אה''תירץ בשו

·ÂÂ˘" ˜ÁˆÈ ˙È· ˙ט"כ' א סי"ע ח"אÂÈÏÚ ‰Ó˙ :לו ה דאף דבהי 

מ נתיישבה "דמ, רו ורבובנים קודם שנתגייר ונתגייר קיים פ

, אבל לענין פסח דוקא מילת בנו או עבדו, העולם מחמתו

 ,ו'' סימן קל'ת מנחת יצחק חלק א"שוועיין ב, וזה אינו לא בנו ולא עבדו

   .ט''ת הר צבי אבן העזר סימן י"שווב, ד''מן כת חדות יעקב חלק אבן העזר סי"שווב

ואשמעינן ,  דמיירי שבניו שמל בעודו בגיותו מתו מחמת מילה.·

קרא שאותן שנולד אחר שנתגייר אין להם דין מתו אחיו 

ומעכבים אביהם מלעשות הפסח כי גר , מחמת מילה

כך תירץ בחתם , שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו נחשבים לאחיו

  .ורת משה בפרשת באסופר בת

 Ô˜Î ¯ÈÈ‚˙�˘ ¯‚„ ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡ˆÂÈ ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ È¯·„Ó ‰�‰

 Ú·Ë‰„ Ú·Ë· ÌÈÂÏ˙‰ ÌÈ¯·„ È·‚Ï Û‡ Ô�È¯Ó‡ ÈÓ„ „ÏÂ�˘

‰�˙˘Ó : כתב 'ק ל''ס' מצוה בדרך פקודיך יש לציין דגם בספר 

הראשונים ' בנים ומלו ב' ל נשאלתי הגר שנתגייר עם ג''וז

: Â˜ÈÒÓ  את השלישיומתו מחמת מילה האם מותר למול

לכאורה היה נראה לומר דאין קורבה לבני נח לענין עריות 

כ הויא כקטן ''א, כ ואפילו מדרבנן לא גזרו''כשנתגירו אח

חזינן נמי דסבירא , שנולד מאיש אחר ומותר למול השלישי

  .ליה דאף בדבר התלוי בטבע אמרינן כקטן שנולד דמי

ורק במילה , ן תורה טרם שנתקדשו בטבילה והזאה בשעת מת.‚

אז עדיין לא היה כקטן שנולד דמי , בלא טבילה במצרים

כך תירץ בחתם סופר , והוה כבנו ממש לכל דבר ומעכבו מפסח

  . בפרשת בא

¯˘‡ È�„ÚÓ :ˆ''˙Â¯Â„Ï ‚‰Â� Â�È‡ ˜ÂÒÙ‰„ ‰Ê ıÂ¯È˙ ÈÙÏ Ú.  

ם מוכר '' דעכו'מהלכות עבדים הלכה ב' פרק טם ''פ מה שכתב הרמב'' ע.„

ם יש לו קנין ''הרי דעכו, בנותיו שנאמר מהם תקנובניו ו

הגוף בבניו ובנותיו דיכול למכרם אף דישראל אין לו קנין 

ל אתי שפיר דאף אם נתגייר ''לפי הנ, בבנו אלא בבתו הקטנה

מ קנין ממונו לא נפקע והויא כמו ''מ, נהי דפקע ממנו היחס

מילת עבדיו דמעכבין את האדון מפסחו ולכן אמרה תורה 

כך תירץ , ם''המול לו כל זכר אף הזכרים שנולדו בהיתו עכו

  .'ק ה''א ס''ת זרע אברהם סימן ל''בשו



  

È�˘ ÁÒÙÓ Û‡ ¯ÂËÙ Ì‡‰ ‰˜ÂÁ¯ Í¯„· È�˘ ÁÒÙ· ‡ˆÓ�˘ ÈÓ?  

·Ô˙˘¯Ù י' ט'Â‚Â ‰˜ÂÁ¯ Í¯„· Â‡ ˘Ù�Ï ‡ÓË ‰È‰È ÈÎ ˘È‡  '

Â‚Â Â˙Â‡ Â˘ÚÈ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ÌÂÈ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· È�˘‰ ˘„ÂÁ·'.  
  

Ï ˘È¯Â˜Á מי שנמצא בדרך רחוקה בפסח שני האם נמי פטור 

מפסח שני או דילמא רק בפסח ראשון יש פטור של דרך רחוקה 

ויש תשלומין לפסח ראשון  כיון שיכול לעשות פסח ראשון

כ בפסח שני אין פטור וצריך להתקרב קודם פסח שני ''משא

  .לירושלים
  

Ô˙˘¯Ù· ‡¯˜„ ‡ÓÚË ¯ÙÒ· ‰�‰ ל '' כתב וזא''יטח קניבסקי של''להגר

שאלו אם מי שבדרך רחוקה פטור מפסח שני כמו שפטור מפסח 

  .ראשון דשמא דווקא מפסח ראשון פטור שיש לו תקנה
  

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ :שנים אחר ' ממה שלא עלה עזרא עם זרובל  עד ו

 שהיה צריך לחזור א''ג ע''ערכין י' שנבנה הבית כמו שכתוב בגמ

וך בן נריה היה זקן גדול שלא ובר, תלמודו לפני ברוך בן נריה

' וכהאי גוונא כתבו התוס, היה יכול לעלות אפילו בגלוקטיא

 גבי רבי יהודה בן בתירה שלא עלה לרגל משום בחוץ ב''ע' פסחים ג

, וקשה בשלמא לענין עליה לרגל פטורין בני חוץ לארץ, לארץ

, ועל כרחך משום שהיו בדרך רחוקה, אבל בקרבן פסח חייבים

  .מ חייבין בפסח שני ועל כרחך דפטורין גם מפסח שני''וקשה מ
  

¯ÈÚ‰Ï ˘È: דבספרו דרך שיחה בפרשתן כתב שדרך רחוקה אינה 

  .פטור רק לגבי פסח ראשון
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:ה ''פסחים צמהא דלא נכתב במשנה , יש להביא ראיה

שפסח ,  שמבארת את החילוקים בין פסח ראשון לפסח שניא''ע

מ שאף ''ש, ובפסח שני חייב, דרך רחוקהראשון פטור מי שהיה ב

  .בפסח שני יש את הפטור של דרך רחוקה
  

˙ÂÁ„Ï ˘È:שהרי הרבה חילוקים לא נכתבו שם ,  דתני ושייר

  .במשנה
  

 ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È È�˘ ÁÒÙ ·¯Ú Ì‡‰  

ÔÂ·‡È˙Ï ‰ˆÓ ·¯Ú· ÏÎ‡È˘ È„Î?  

·Ô˙˘¯Ù א''י' ט Â˘ÚÈ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ÌÂÈ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· È�˘‰ ˘„ÂÁ· 

˙Â‡Â‰ÏÎ‡È ÌÈ¯Â¯ÓÂ ˙ÂˆÓ ÏÚ Â.  
  

 ‰�˘Ó· ‡˙È‡ב''ט ע''פסחים צ Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‰ÓÏ ÍÂÓÒ ÌÈÁÒÙ ·¯Ú 

Í˘Á˙˘ „Ú.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בערב פסח שני נמי אסור לאכול מצה או דילמא 

  .בפסח שני ליכא איסורא
  

ÒÂ˙‰ ‰�‰ 'כתבו שבערב פסח שני נמי אסור לאכול  ב''ט ע''פסחים צ

  . 'ין ציון סימן לת בנ''וכן בשו, בערב פסח

  

· Ï·‡ ˙Ó‡ ˙Ù˘מ ב''ט ע''פסחים צ'‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ :יש לדון ל'' וז 

 שני דאין לחוש אם לא יאכל בלילה רב פסחולהתיר בע

 רק בפסח , כיון דמצות פסח הוא לאכול על השובע,לתיאבון

 דמצוה לאכול לתיאבון ,ראשון האיסור הוא משום חיוב מצה
ז "לקמן ק' ש התוס"ה לא יאכל דלא כמ"לעיל במשנה בדם "ש הרשב"משום הידור מצוה כמ

 אבל בפסח שני ליכא חיוב מצה ש" דאכילה גסה גרע מאכילה על השובע ע'ב

כ נאכל על השובע כמו " וא, אלא בשביל הפסח,מצד עצמו

  .הפסח
  

ÂÚÓ˘Ó ÔÎ·˘¯‰ È¯·„Ó "Ì וחיובא שכתב  'ה משום חיובא דמצה כו"ד

 משמע אכלו מצותערב ת בבדמצה לילה הראשון חובה דכתי

דמשום דמהאי קרא ילפינן חיוב מצה בלא הפסח להכי בעי 

 אבל מקרא דעל מצות ומרורים דמשמע חיובא עם ,לתיאבון

ש  יתח שניכ בפ" וא,הפסח אין לחוש אם אין אוכל לתיאבון

  .וכן כתב בקונטרס כליל תפארת שבסוף הספר תפארת יהונתן בפרשתן,  דמותרלומר

È‡ ‰„‚‰· ÚÂ„Ó ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· È�ÙÏ ‰ˆÁ¯ ÌÚÙ‰ „ÂÚ ·Â˙Î Â�  
ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈÓ ÏÂËÈÏ Ô�ÈÚ· È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï כשמוזגין כוס רביעית נוהגין לפתוח הדלת פ''ח סימן ת''אור 
  .להראות שליל שמורים הוא

  

ÓÈ˜ ÔÎÂ''Ï נוהגים שלא לקרות על מטתו  רק פרשת א''סימן תפ 
כי ליל , ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, שמע

  .שמורים הוא מן המזיקין
˙ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ· ˜¯ ˙Ï„‰ ˙‡ ÔÈÁ˙ÂÙ ÚÂ„Ó ˙Â˘˜‰Ï ˘È: הרי סימן 

זה לכאורה היה נכון יותר לעשותו בהתחלת הסדר כשאומר כל 
כך מקשה , ז שכבר אכלו כולם"דכפין ייתי ויכול ולא עתה אחר בהמ

  . וכן בבית הלוי פרשת בא, ע''בחתם סופר בש
  

ÌÈˆ¯˙ÓÂ:א ברמיזה להראות לתינוק דבר חכמה דבגמ דהוא ב '

 פריך על הא דתקנו רבנן ארבע כוסות היכי מתקני רבנן ט"פסחים ק
ואחד מן התירוצים , מידי דאתי לידי סכנה דהרי הוא זוגות

וזהו כשמוזגין כוס , שאמר בגמרא הוא משום דהוא ליל שמורים
ראות רביעי והרי יקשה להמסובין שהוא זוגות ופותחין הדלת לה

ע ''כך תירץ בחתם סופר בש, שהוא ליל שמורים וכתירוץ של הגמרא

  . וכן בבית הלוי פרשת בא, פ''ח סימן ת''אור
  

  

Â˘· ‰�‰"˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ הקשה למה לא הזכירו הקדמונים כ''סימן ר 

וכי תימא לרוב , ליטול ידיו למים אחרונים, כ גבי צפון ברך"ג
י לפני אכילת המוציא "הרי גם רחצה נט, פשיטות לא הזכירוהו

, ואם תאמר שרחצה חיוב להזכירו, כ הזכירוהו"ואעפ, הוא פשוט
הרי , צ עוד"י לטבול כרפס א"באשר הייתי סובר באשר כבר נט

צ מים אחרונים בליל זו באשר ליל "כ כאן יכולים לטעות שא"ג
א "וה, והרי טעם מים אחרונים משום סכנה, שמורים הוא

ש על "ט אין קורים ק"שמה, א ליל שמוריםשבלילה הלזו שהי
צ למים "כ שא"א ג"ה, מפני שמשומרת מן המזיקין, מיטתו

  . ש''עי, ל להזכירם"והו, אחרונים
  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ÔÎÂ מדוע אינו מוזכר עוד ,  הקשה כן382מ ''ע

הפעם רחצה לפני ברכת המזון וכתב דהטעם שאין מזכירין את 
  .חיוב מדינא רק קיבלהו עליהוזה דסבירא ליה דבזמן הזה אין 

  

  משיב כהלכה
 א ברוקלין''מרדכי זיסקינד הגר שליטי ידידינו הרב ''מדור זה נודב ונערך ע

  . איזה ברכות ברכו על אכילת מצה בפסח שני.ברכה בפסח שני] א
מה יהיה בזמננו אם יבנה בית המקדש בין פסח . ז"פסח שני בזה] ב

ד אין ציבור "גם למ[. האם יקריבו הציבור בפסח שני, ראשון לפסח שני

  ]. נדחין לפסח שני
ובספרי דרשו אלו ] במדבר י י[ם וביום שמחתכ. שמחה בשבת] ג

א כהן "הר' א כתב מה שאומרים ישמחו במלכותך פי"רפ' ובבית יוסף סי[, שבתות

, ]ועל זה סמכו לומר וישמחו בך כל ישראל, כ וביום שמחתכם"צדק שסמכו עמש
ט ולא "מבואר שיש חיוב שמחה ביוא "ט ע"דף קבפסחים ' ע שבגמ"וצ

  ].ט"ובבגדי צבעונים כמו ביו, שר וייןבב[מצאנו שיש מצוות שמחה בשבת 

א "ז ע"צבשבת דף ' ובגמ] במדבר יב א[. ותדבר מרים ואהרן במשה] ד

וקשה מה , שגם אהרן נצטרע אלא שמיד קדם ונתרפא מבואר
הרי , החילוק שאהרן נתרפא מיד ומרים רק לאחר שבעה ימים

  .שניהם דברו על משה
 ]במדבר יב טו[. מחנהותסגר מרים מחוץ ל. טומאת מרים בצרעת] ה

לכאורה מכיון שאהרן היה הכהן היחיד בעולם והוא היה קרוב אז 
והרי אם אין כהן שיסגיר או שיאמר , מי הכהן שהסגיר את מרים

  .טמא היא לא טמאה
------------------------------------------------  

  כללי השתתפות
 1000להיכנס להגרלה על סך  תזכה את השולח אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

₪. 
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

 .שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

 .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
 .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

 .נא לציין שם וטלפון על התשובות com.gmail@1000s.meirבמייל 
  .ת המכתב על כמה שאלות ענונא לציין בתחילכ "כמו

להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים
  .וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

 . 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון . 6
 



ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' âèòðàô ïåéö ïáèéìù '' à  

ø''àæìòá úáéùéá î  
 åéáà úîùð éåìéòì  

äâä'' öèòðàô ãåã ïøäàöæ ''ì  

 áøä ïáìàåîù øùàöæ ''ì  
áìð"ë ò''ú àúù éàä øééà á.ð.ö.á.ä.  

    
  

  

íéøùò ìéâî ÷ø íéùéðòî íéîùáù ïåéë äúåà íé÷ùî äéä àì íàä íéøùò úáî äúåçô äèåñ 

îé÷ã ïåéë äúåà ïé÷ùî åéä àì äðù íéøùò úáî äúåçô äèåñ íàä íéðåøçà íùá íúðãù äî'' ïéàã ì
àéåä äèåñ úà÷ùäå íéøùòî úåçô äìòî ìù ïéã úéáá íéùéðòî òéâî ùðåòäã íéîù éãéá äúéîë 

ò íøâð äúéîäã ïåéë àîìéã åà íéîùäî'' úáééåçîù ìéâîå íãà éãéá äúéî éø÷î ïäëä úà÷ùä é
äúåà ïé÷ùî úåöîá.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

øéòäì äàøð ,ò''áîøä íùá íúàáäù äî ô" ñðå àìô àåä äèåñ úà÷ùäã áúëù ï äùòéù òåá÷
íå÷î ìù åðåöø íéùåò íáåø íúåéäá ìàøùéá , úîæë äðéùòú àìù íéùðä øñéì å÷ãö ïòîì õôç éë

íéîòä øúé ,íëåúá äðéëù úåøùäì íééåàø åéäéù ,à'' ùðåò úøåúá ïéùéðòî ïéà ÷øã øîåì ùé ë
íéøùòî úåçôá ,úåøùäì äðéëù éåàø àäéù éãë àìà ùðåò úøåúá äéä àì äèåñ úà÷ùä ìáà 

íéøùòî úåçôá óà íéùéðòî àðååâ éàäëá íäéìò.  
  

äøä''èéìù ãéøô äùî éáø â'' àñ ãåîìúä øåàî ììåë ùàø .ìéæøá àìåàô  

øéòäì äàøð ,ãéçä äðä'' àò êøò úåîã÷ øáãîá 'è úåà 'øäîä úééùå÷ àéáä''é ïá êéà ì''úàèç áééçúî â ,
î ìù ïéã úéáá ïéùðåò øá åðéà éøäù úøë  åðåãæá ïéà àääìò ,îé÷å'' úøë åðåãæá ïéàù àëéä ìëù ì

úàèç àéáî åúââù ïéà ,ãéçä õøéúå''ò à''îøä ô'' ìù ïéã úéáë àéåä äèîì äðéëùäùëã åðàôî ò
é ïáî íãàä ùðòðå äèî''â ,é ïáì íâ úøë ùðåò ùé äðéëù úàøùä äúéäù ùã÷îä úéáá ïë ìòå'' â

úàèç áééçúî êëìå , àëéàã ùã÷îá äèåñ éáâ éîð éëäåé úáî úùðòð äðéëùä úàøùä''á .  
  

ïéðäðä åà úååöîä úëøá äæ ìò úëøáî äúéä íàä íéøøàîä íéîä úà äúúùù äèåñ  

øâä íùá íúðãù äî''èéìù é÷ñáéð÷ ç'' íéøîä íéî úéúù ìò úëøáî äúéä äèåñä íàä áúëù à
ïéðäðä åà úååöîä úëøá.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' à ãåîìúä ìëéä ììåë ùàøú''à  

øéòäì äàøð ,äæ ìò êøáì ïéà øçà íòèîã ,îé÷ éøäã''ìëäù êøáî åàîöì äúåùùë ÷øã ì , ïàëå
äàîöì äæ úà äúúù äðéà éøä.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''úëä éãéîìú ììåë ùàø ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã''ñ  
äæ ïéðòá úåøòä äîë øéòäì äàøð ,ãçà{ò ''ùø áúëù äî ô''íùá é äðååëä ïéà íéøîä íéîã éøôñä 

äùàä úìá÷îù ùðåòä ììâá åðééäã íéøî úåéäì åôåñù àìà íéøî øáã íéñéðëîù ,áîøáå''ï áúë 
îâ ìò ÷ìåç éøôñäù 'ùîî íéøî åéäù áúëù åðìù ,ðä éôì'' íéëøáî éàãåá ìéðùä{ò '' áúëù äî ô

îøä'' àøåà''ø ïîéñ ç''é ïîéñ ã 'êøáî åðéà åñðàì íéî äúåùäùòà ''äðäð êééçäù â ,à'' äùàäù ïàë ë
úëøáî äðéàù éàãåá äñðàì äúåù.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

êøáì äùàì øùôà éà úååöîä úëøáã äàøð ,úåúùì äùàä ìù àìå äúå÷ùäì ìòáä ìù äåöîäã.  
  

àîèì íéøåñéà øúåé ùé øéæðì éøä øéæð úùåã÷î øåîç øúåé ìåãâ ïäë úùåã÷ òåãîúîì úå 

øä ìò íúù÷äù äî" ïô àîåé''ò â''àäìéáð åì úúì àìå úáùá äìåçì èåçùì óéãòã áúëù  ,òàã" â
åàì øåñéà äìáðã ,äìé÷ñ øåñéà úáùå ,î" úéæå úéæ ìë ìò øáåò äìëåàäù äìáðá àøîåç àëéà î

äáù ,àåä åàì ãçå äèéçù úòùá àìà øáò àì úáù ïéðòì ìáà , äðùîá àúéàã àäî äù÷ã øéæðî'' æ

ò'' àäåöî úî åàöîå êøãá ïéëìäî åéäù øéæðå ìåãâ ïäë ,ïäë àîèé ìàå øéæð àîèé íéøîåà íéîëç ,
íìåò úùåã÷ åúùåã÷ ïéà øéæðù ,íìåò úùåã÷ åúùåã÷ù ïäë àîèé ìàå ,ë úùåã÷ã éäð äù÷å" â

øåîç ,î"îë äáøä ïéåàì äéá úéàã éôè øåîç øéæð î"áîøä ù"í ,ä ÷øô úåøéæð úåëìä 'ëìäë ä'' à øéæðäù
åîöò àîèù ,úåé÷ìî òáøà ä÷åì ,åàì ãç àìà àëéì ìåãâ ïäëáå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù õøååù íéøôà â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''øâä áúëù äî ô''åùá øâåì÷ ù'' úòãå íòè áåè úéø ïîéñ'' á åðéà äùò äîì øàáì

ìëá äåùä äùòå äùòú àì äçåã , äùòä íà òåãîåäçåã ïë ìëá äåù åðéà äùòú àìäå , úéöîúå
 éåâå ìàøùé ïéã åì ïéà ïìéàëå äøúåäã øîåì øùôà éàã äéåçã êøã ÷ø äçåã ìëì äåùä äùòã åéøáã

àã äæ øåñéà éáâì éîã'' àì ÷ø äçåã åðéà ïëìå äéåçã ÷ø àéåäã êçøë ìòå åæî åæ äùò àîìåà éàî ë
äùò àìå äùòú ,ð ïåâë ìëá äåù åðéàùá ìáà øîåì ùé øéôù ìåãâ ïäëå øéæ, åéìò äðúð àì äøåúäã

 úà àîìòã äùòä äçåã øéôù ïëìå èåùô ìàøùéë àéåäå äåöî äæéà åì àáùë ììë øéæðå ïäë ïéã
øéæðå ïäë ìù äùòú àìå äùòä , ïéåù íäã äèéçùå äìéáð øåñéà éáâì äøåàëìã øéôù éúà äæ éôì

øåáòì óéãòã ïðéøîà ïëìå äéåçã ÷ø éåä êëìíéðè÷ ïéøåñéà äîëî ìåãâ øåñéà ãç  ,àùî'' øéæð éáâì ë
ðë øéæðå ïäë ïéã äøåúä íäéìò äðéúð àì äåöî úî íå÷îáã íåìë ïéøáåò ïðéà ïäéðù ïäëå'' ÷ôñäå ì

  ìåçìî ïîæì éåäã øéæð úùåã÷ ììçì áèåîã ïðéøîà äæ ìò èåùô ìàøùé äùòéå åúùåã÷ ììçé éî ÷ø
íìåòì éåäã ïäë úùåã÷.  

  

äçðîä úáø÷ä úòá ìåâéô úáùçî áåùçú äèåñä éøä äèåñ úå÷ùäì ïúéð ãöéë  
 úèéùì íéðåøçà íùá íúù÷äù äîî íéçáæ''æ ìåâéô úáùçî áåùçì íéìåëé íéìòáäã äéì àøéáñã 

ïáø÷á ,à''ò äèåñ ÷åãáì úåàéöî ùé êéà ë''íéøøàîä íéî úà÷ùä é , ïäëä ìò äà÷ùää íãå÷ éøä
 äèåñ úçðî úà áéø÷äìò úàáåîä äçðî àéäù''äèåñä é , ìöðéäì õåôçú éàãååá øùà äèåñä äðäå

äúåà åãáé àì íéîäù éãë äçðîä úà ìâôú äëøé äìôðå äðèá äúáöåî ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  
  

èéìù ïîèåâ éáö äîìù éáø ïåàâä'' àçî íéìùåøé''äîìù éøáã ñ  
åù íùá íúàáäù äî'' ìù äçðîäã ïåéëã õøéúù íééç éøáã ú úðî ìò äùàì äæ úà ïúðå ìòáä

øôëúúù ,òøôîì äìù åðéà áåù ìâôú íàå ,ìâôì äìåëé äðéà ïëì ,åù íùá íúù÷äå'' éøáãä ú
áéöé àãéîð éëä ïé  äèåñäãìâôì ìëåú àì ,íéîä äì ïé÷ãåá ïéà äúçðî éåä àìã íòèî ìáà, õøéúå 
ëãíééç éøáãä úðååúåìòá äì äéäé àì ìâôú íàã  , äãéô÷ä äøåúäåäúçðî äéäéù , ìëåú àì äæìå

äúçðî øàùðå ìâôì ,åùáã ïééöì äàøð'' úã ÷ìç øæòéçà 'ö ïîéñ'' ã éøáãä úøáñì úòééñîã àðú àéáî
ñåúäî íééç 'ô ïéèéâ''ò â''ã à'' äãîòå ä ãçàì úàùðå åæ äëìäù éøä øîàå àáé÷ò éáø äðòðã àä ìò äù÷îã

ãîòå äùøâúð åà äìîøàúðå íéðá äì åéäå ÷åùä ïî ìèá èâ àöîð àì åéìò äøñàðù äæì úàùéðå ä
íéøæîî äéðáå ,úåúéøë äæ ïéàù úãîì àä ,îâä é÷åî ïî÷ìå ' øæòéìà éáø éâéìô àáé÷ò éáøìã

úðî ìòá íéîëçå ,ùéà úùà øåñéà íåùî åéìò äøåñà éøäù ïéìç ïéàåùð ïéà àìäå äù÷ ïë íàå ,
ñåúì äéì àøéáñã øàåáî 'âä àìéîéîå ïéìéèá ïéàåùðäã ìèáé ïéîéé÷ ïéàåùðäù àîéð éàã íéé÷ è

 àìéîéî ìåçì ïéàåùðäì çë ïéà àðååâ éàäëáå äìéìç øæåçå ïéàåùðä åìèáé áåùå éàðúä éãé ìò èâä
íéé÷ èâä ,ìåçìî ïéàåùðä ìò áëòî éî øùë èâäã ïåéëå , çøëåî ïéàåùðä åìåçé íàù ïåéëã àìà

åçìî åúåà òðåî äáéñä àôåâ àåä äæ óëéú åìèáúéùì , ìåâéôä éãé ìòù ïåéë ïðéøîà éîð éëä äæ éôì
àå ãçéá ìåâéô íâå ïáø÷ä ìèáé'' áåùå ìåçì ìåâéôá çë ïéàã ïðéøîà áåù éàðúä ìò äøáò àì ë
ìèá ìåâéôäå úîéé÷ ìòáä úðúî.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
øâä áúëù äî õåøéú ãåò ïééöì äàøð''íéðåîù úåøåáâ åøôñá ìéâðò é , øîåì  äèåñä úà åáééçéù

äî÷åîáå äðîæá ìëàú äçðîäù , äúøéîà úà äúáùçî ìèáú àì úøçà áåùçú íà íâ àìéîéîå
îâá äæ ïéòë øàåáîë 'ñ íéçñô''ò â''à.  

  

íé÷ãåá íðéà íéîä ïååòî é÷ð åðéà ìòáäùë éøä äèåñä úà å÷ãáé íéîäù úåàéöî ùé êéà  
àúéàã àä ìò ãåòå øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äîîâá   'ë äèåñ''ò ç''à ,ïåòî ä÷åðî ùéàäù ïîæáã , íéîä

åúùà úà ïé÷ãåá ,ïåòî ä÷åðî ùéàä ïéà ,åúùà úà ïé÷ãåá íéîä ïéà ,îâá àúéà éøä úåù÷äì ùéã ' äèåñ

á 'ò'' àåéùòî éôì àìà íãàì åì ïéâååæî ïéà ùé÷ì ùéø øîà ,à''ä÷åðî åðéà äùàäù íòô ìëã àöåé ë ,
é÷ð åðéà éîð ùéàä ,à''äùàä úà å÷ãáé íéîäù úåàéöî ùé êéà ë ,íéðôåà äùîçá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá éáø â'' àíéìùåøé 
èéìù øáä íäøáà áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,ò'' êìîì äðùîä áúëù äî ôá ÷øô äèåñ úåëìä'  äéì éðäî éà äáåùú ãéáò éà ÷ôúñäì ùéå
äúåà ïé÷ãåá íéîä åéäéù,äì éúéàøå  äâéâç ïáø÷ ìòá íëçñ"ô ô" á úìòåî äáåùú éà äæá ÷ôúñðù

äúåà ïé÷ãåá íéîä åéäéù éãë,äæì äáåùúä ìéòåîù úö÷ äèåð åúòã åéøáãî äàøðä éôìå , àì åéøáãå 
ìå ïéøéøùïéîéé÷ à ,ðä äèéù éôì''çàå àèçùë éøééîù øéôù éúà äáåùùú éðäîã ì''äáåùú äùò ë.  

  

èéìù ïàîéø÷ ÷çöé áøä'' àøéíéìùå  
èéìù øàåãðìâ éëãøî áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  

õøúì äàøð ,íäéðù íéøéùë åéä íä ïéàåùðä úòá øîåìë åâååãæð øùàëã , ìåôé àìù äðååëä ìë äæã
 ÷éãöä ìøåâá òùøá äèåñá íù øàåáîë 'ò'' àçà ìáà''î ïëúé ëêì÷ì÷úú àéäù ãåà , íéøáã äáøä ùé éë

îâá àúéàãë êëì íøåâù 'æ äèåñ 'ò'' àéúá ,äùåò ïéé äáøä ,äùåò ÷åçù äáøä ,äùåò úåãìé äáøä ,
ïéùåò íéòøä íéðëù äáøä,à ''çà äì÷ì÷úä àéäù øîåì ùé ë''ë ,åúåøùëá øàùð ïééãò àåä ìáà.  

  

äøä''èéìù ïøèù ìàøùé ìàåîù â'' à÷øá éðá  
ééöì ùéá äèåñá éðåùøâä èå÷ìéá éðé÷æã ï 'ò''éò ïë äù÷ä éîð à''õøéúù äî ù.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
ò õøéú äùãç äçðî øôñáã ïééöì ùé''ñåúä åáúëù äî ô ' øéôù åðååò çëù äàð÷ää úòùá íàã

íéîä åúåà ïé÷ãåá.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 áøäùèééã íäøáàèéìù ''äéðúð æðàö úéø÷ à  

áùî"ë ìù ÷"åîãàä ÷''öî øèéìù æðà''à  

 áøä åéáà úîùð éåìéòìá÷òé áøä ïá á÷òéæ ''ì  

áìð"ë ò''ú ïåéñ à.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âìàøùé á÷òé é÷ñøòååè èéìù'' àíéìùåøé  

åñéâ úîùð éåìéòì  

äøä'' éáø âãòìôðøäò àáé÷òæ ''ì  

 éáø ïåàâä ìù åðáíðåá äçîùèéìù ''áàâ à'' ãóøåãñøèàî  

 áøä ãéâðä ïúçåøòàååùéøô äîìùèéìù '' àïåãðåì  

éá ìçä íéùåìùä íåé ìâøì''ú ïåéñ æ.ð.ö.á.ä.  
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