
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם יש איסור לאכול קרבן פסח בחצר 
  ?וצריך לאכלו דווקא בבית

  . בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשרו''ב מ''יבפרשתן 
  

האם יש איסור לאכול קרבן פסח בחצר כיון דכתיב  יש לחקור
בית בפסוק או דילמא אין איסור לאכול קרבן פסח בחצר דבית 

  . יתאין הכוונה דווקא ב
  

בית שאין בו ארבע אמות על ארבע  ד'מ א''ע' סוכה ג 'הנה איתא בגמ
, אינו נחשב בית לכל הני דברים דבעינן שיהא דווקא בית, אמות

שבית שאין בו ' ומדלא כתבה הגמ, וחשיב שם הרבה דברים
מ דלא בעינן ''ש, ארבע על ארבע אסור לאכול שם קרבן פסח

  .ן פסחדווקא דווקא בית לגבי אכילת קרב
  

 למיחשב ויא ליהדההקשה ' שם בגמ 'מ א'' ע'סוכה ג ערוך לנרהנה ב
  . כיון דבעינן דווקא בית'על ד' דפסח אינו נאכל בבית פחות מד

  

דבבית " הפסוק מא"עו ''פסחים פ' גמלפי מה דדרשינן בד :ואין לומר
' מקומות או בב'  דנאכל במקום אחד דוקא ולא בב" יאכלחדא

  .בית אין פירושו בית אלא מקום או חבורהכ הך " א,חבורות
  

 דלמא במה דכתיב על , כןלן דהיא גופא קשיא מנ:ה אינודז
 גלי קרא ,יאכל'  ובמה דכתיב בבית א,הבתים אשר יאכלו אותו

  .ולא בחצר' על ד' דפסח לא יאכל רק בבית שיש בו ד
  

 דגם בחצר מותר לאכול רוש נראה בפי בארשתפבמכילתא  ד:מביאו
 אומר בשני מקומות כיצד בי שמעון בר יוחאיאמרינן שם ר ד,פסח

  .רהיו בתוך הבית ובקעה עליהם הקורה יוצאין לחצ
  

 ולמה לא נאמר דבית שם דוקא הוא כמו :ומקשה הערוך לנר
 בעינן קרא דבכל 'מ ב''ע' הפסחים ' גמ והרי ב,בכל הני דחשיב הכא

י לאו הכי  דא,גבולך שעובר בבל יראה גם בבורות שיחין ומערות
כ הכי נמי " א, דלא ימצא בבתיכם דוקא בית קאמרנןהוי אמרי

  .ע"נימא גבי פסח וצ
  

קרבן  פשיטא ד כתב דזה'הלכה ז' הלכות בית הבחירה פרק ו אור שמחוב
  . על חבורה קאיובית דכתוב בפסוק, פסח נאכל בלא בית כלל

  

  ?האם כששחטו את הקרבן פסח היו מברכין שהחיינו
חטו את הקרבן פסח בערב פסח האם היו  כששיש לחקור

מברכים ברכת שהחיינו כמו כל מצוה שבא מזמן לזמן דמברכין 
  .שהחיינו או דילמא לא היו מברכים

  

 כתב דבשחיטת קרבן פסח ב''ע סימן תל''בהגהות ש הנה בנתיב חיים
דסומכים על שהחיינו שמברכים בליל , לא היו מברכים שהחיינו

 לבניית הסוכה שאין מברכים שהחיינו וזה דומה, הסדר בקידוש
  .ה הכא''כ ה''א, דסומכים על השהחיינו שמברכים בכניסת החג

  

 ,ה לזהדמה ענין ז :תמה עליו ה''חלק ג סימן ס ת שבט הלוי"שווב
 אלא , דמן הדין היה לברך שהחיינוא"ו ע"סוכה מדבעשיית סוכה 
 דאין העשיה אלא הכשר מצוה לצורך עיקר ,דאין מברכין

 בבדיקת חמץ ש לומר יצא בהוכיו, מצוה דשייך ברגל דוקאה
ובפרט אם נאמר כשיטת הראשונים דבל יראה ליתא משש 

כ עיקר הבדיקה רק מניעה "וא, ולמעלה רק בתוך הפסח דוקא
אבל שחיטת קרבן פסח , שלא יעבור ברגל ונפטר בשהחיינו דרגל

 וידוע דמוני המצוות מונין, דהוא מצוה חשובה בפני עצמה
ואם , מצוות נפרדות'  לברבן פסח ואכילת קרבן פסחשחיטת ק

פ דהיו מברכין "פ בע"כן פשיטא דכשמגיע מצות שחיטת ק
פ היו "ואם בלילה קודם אכילת ק, שהחיינו בשעת השחיטה

ל דהיו סומכין על מה שברכו כבר "מברכים עוד פעם שהחיינו י
פ "כע, או דסמכו על עיקר שהחיינו דרגל, פ על השחיטה"בע

פ פשיטא לי דהוא בכלל מצוה הבא מזמן לזמן "שחיטת ק
  .דמברכים עליה שהחיינו

  

 :נשאל על הפסק שלו ג''סימן קי' ת שבט הלוי חלק ט''שו ובמקום אחר
מברך , מי ששחט פעם הראשון 'ק ג''ח ס''ד סימן כ''יורל ''מהא דקימ

כ ''א, דמזיק לבריה, שהחיינו על הכיסוי אבל לא על השחיטה
  .  פסק כאן דמברכיםאיך

  

דודאי שחיטת חולין להנאתו ואכילתו לא שייך לברך  :ומתרץ
ת והיא תיקון " לא כן מצוה חביבה דזה רצון השי,שהחיינו

  .הבהמה ואדם
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   מנחת חינוך- מצוות השם 
  מסוגה ראשונה מופת יצירת היא, חינוך מנחת על" השם מצוות "ספר
  ,א"שליט הלברשטאם ברוך שרגא יחזקאל רבי הצדיק הגאון ידי על שחוברה

  .א"שליט מצאנז ר"מואד מרן ק"כ של בכורו ובנו נתניה צאנז דקרית הצעיר הרב
 כשולחן, יוקרתית ובאיכות והדר בפאר ומוגש, ם"להרמב זמנים ספר של הסדר י"עפ המצוות ה"ל על נערך והראשון הנוכחי הכרך
  .זמנים ומועדים, על מצוות שבת, הערוך

, והחידודים החידושים, הדינים פסקי ובהם, חינוך המנחת דברי ממוצא הנלמדים, היטב ומנוסחים מתומצתים סעיפים הספר במרכז
 של תורתו את מנחיל ובכך, ובהיר צח בלשון, נפש לכל השווה בשפה חינוך המנחת דברי את המבאר, הארוך הביאור בא ומסביב
  .יהודי ולכל אוהל-יושב לכל חינוך המנחת
, קטע בכל כותרות, ענינים תוכן, הראשונים דברי עם המצוות מקור, שש מערכות על מנחת חינוך, וספיר כנופך בספר שובצו לכך בנוסף
  .מפואר בכלי מפוארה תורה, עיניים מאירת בהוצאה ונעימה ברורה בשפה והכל, מפורט ערכים מפתח

  .א"שליט וואזנר ש"הגר ומרן א"שליט מצאנז ר"אדמו מרן ק"כ של בהסכמתם מעוטר הספר
  המובחרות הספרים בחנויות למצוא ניתן
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 ?האם יש חיוב לאדם לבער את חמצו של חבירו
  .ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל  גבולך 'ג ז''י בפרשתן

  

 רואה חמצו של חבירו האם יש לו חיוב  כשאדםיש לחקור

  .לבערו או דילמא החיוב להשבית חמץ זה רק בחמץ שלו
  

 אמר רבה גזל חמץ לפני הפסח ובא ב''ח ע''ק צ''ב 'הנה איתא בגמ

חזינן להדיא , אחר ושרפו במועד פטור שהכל מצווים עליו לבערו

 .לבער חמץ של אחריםוין ו מצכולםש
  

 כתב שמצות ביעור ו"ח סימן ט"ק אור"מהדו יהודהת נודע ב''אבל בשו

ומי ששרף חמצו , אבל על אחר לא, חמץ מוטל רק על בעל החמץ

  .של אחר לא עשה מצוה כלל
  

ל דמשמע שכולם חייבים ואיך ''הנ'  מגמ:והקשו האחרונים עליו

כך מקשה בספר בנין שלמה , כתב שרק בעל החמץ יש לו את המצוה

וכן בספר עמודי אור וכן הקשה הגאון בעל ',  מווילנא סימן לה שלמה הכהן"להגאון מו

  .ה היוצא"א ד"תל' מקור חיים על הלכות פסח  ריש סי
  

 :ל''הנ' והנודע ביהודה בעצמו העיר על זה במקום אחר מגמ

 ב"ח ע"בבא קמא צ כתב דמדברי הגמרא 'מ א''ט ע''פסחים כח "בספרו צל

ושרפו במועד פטור דקאמר רבה גזל חמץ לפני פסח ובא אחר 

אין לסתור יסוד שלו שאין חיוב , שהכל מצווים עליו לבערו

דאולי כוונת הגמרא שהכל מצווים , על בעל החמץביעור רק 

דודאי כל , לבערו כדי להציל את הגזלן שלא יעבור בבל יראה

חזינן , ישראל מצווים למנוע את ישראל מעבירה בכל מה דאפשר

  .חמץ של אחרים רק מדין ערבותמדבריו דאין חיוב לבער 
  

אומרים ל ''וז' ג לאוין עט עמוד יט ד"על הסמ בספר מגילת ספרוכן כתב 

כל שכן הכא שאינו חוטא אלא , לאדם חטא כדי שיזכה חברך

, כדי שלא יחטא חבירו, שאומרים לו שיטרח ויבער, טורח לבער

וכופין אותו על כך דכל ישראל , ויעבור בבל יראה ובבל ימצא

הכל " דקאמר ב"ק דף צח ע"בוכן מוכח בהגוזל קמא , רבים זה לזהע

וכל מי שיש בידו להפריש את חבירו מאיסורא , "מצווים לבערו

, הקולר תלוי בצוארו, ואינו עושה, ולהרחיקו לבל יכשל בחטא

למדנו כאן שהחוב לבער את חמצו של חבירו , והוא נתפס בעבורו

  .הוא מצד ערבות
  

דכתב על :  משמע דהויא חיוב גמורב''ע' פסחים הי ''רש אבל מדברי

שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של ' הא דאמרינן שם בגמ

, כגון של עובדי כוכבים ושל גבוה אם הקדישןל ''אחרים כתב וז

כ של "משאאינו מצווה עובד כוכבים של דוקא משמע מדבריו ד

 ,ישראל אי אתה רואה אף של אחרים אפילו לא קיבל אחריות

  .כך מדייק הפני יהושע שם, כשיטת התורת חיים

  

ולכאורה נראה לי ראיה מפורשת  :וכותב הפני יהושע

ן " והר' סימן דפרק קמא פסחים ל ב"ש ז"מהמכילתא שהביא הרא

 והכי איתא שם ט"ב י"שמות יבפרשתן ן בחומש "ל וכן הרמב"ז

ל "בבתיכם למה נאמר לפי שנאמר בכל גבולך יכול כמשמעו ת

 יצא חמצו של , מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך,כםבבתי

ישראל שהוא ברשות עובד כוכבים אף על פי שיכול לבערו אבל 

 וחמץ , יצא חמצו של עובד כוכבים ברשות ישראל,אינו ברשותו

שנפלה עליו מפולת אף על פי שהוא ברשותו אבל אינו יכול 

 דעיקר נמצינו למידין לפי משמעות לשון המכילתא' לבערו כו

 שיתחייב  משום היינו לפי שאין יכול לבערו,הפטור בשל אחרים

 ושלא מן הדין דכיון שלא קיבל עליו אחריות לא רמיא ,לשלם

 ומשום , ומכל מקום אם יבערו ויזיק בידים יתחייב,עליה כלל

הכי פטרה רחמנא דומיא דמפולת שאין בידו לבערו ולא הצריכו 

 כן בשל ישראל שפיר קרינן  מה שאין,הכתוב לפקח הגל ולבער

ל "ביה יכול לבערו שהרי אם יבערו פטור מתשלומין למאי דקי

  .חמץ בפסח לאו בר דמים הוא

  

א דעל חמץ של "הגרבשם  'פסחים דף ד כתב הקובץ שיעוריםוכן 

 הכל ב"ק צח ע"ב' וכלשון הגמ, ישראל כולם עוברים בבל יראה

   .מצווין לבערו
  

מ האם החיוב '' כתב כמה נפק'ד ב עמו'פסחים ה חשוקי חמדוב

   :עצמי או רק משום ערבות

שאם החיוב , האם חייבים לבער חמץ של קטן תלוי בספק זה .א

כי הוא פטור , אין חיוב לשרוף את חמצו, נובע מערבות

, אבל אם החיוב מוטל על כל אחד ואחד מישראל, מהמצוות

מץ כשם שחייב לבער ח, הרי שגם חמצו של קטן חייבים לבער

  .שלו

 האם יש חיוב לבער חמץ של אשה ולהיפך האם אשה חייבת .ב

בביעור חמץ של אחרים דהנה ישנם מרבותינו הסוברים שאין 

וכן , אם כן אין חיוב לשרוף את חמצה, חיוב ערבות לאשה

  .מ''ש עוד נפק''עי, אין אשה מחוייבת לשרוף חמץ של אחרים

  

  ? מי שמצא חמץ בפסח האם מותר להאכילו לכלב

האם מותר לתת חמץ לכלבו בפסח או דילמא אסור  יש לחקור

  .משום דנהנה מחמץ וחמץ אסור בהנאה
  

אסור להאכיל חמצו בפסח אפילו  'ק ו''ח ס''ח סימן תמ''ארל ''קימ

  .לבהמת אחרים או של הפקר
  

 דיש לו הנאה במה שממלא רצונו ח''ק כ"ס ה ברורהוכתב המשנ

  .להשביע לבהמה
  

 כתב דכל איסורי הנאה אסור לתת לכלבים ח''ן תמסימ ובמגן האלף

ולא , דכל איסורי הנאה בעינן קבורה, מדאמרינן בסוף תמורה

   .ג''ג סימן רצ''ץ ח''ת התשב''וכן כתב בשו, אמרינן דיכולים לתת לכלב
  

 שמע מינה מדרבי ב''ע' פסחים ה' מהא דאיתא בגמ: יש להקשות

ט דסבירא ליה ''עקיבא דאומר שאי אפשר להשבית חמץ ביו

י דאם סבירא ליה ''ומסביר רש, דאין ביעור חמץ אלא שריפה

הרי אפשר לתת את זה , דאפשר לקיים ביעור חמץ בשאר אופנים

וקשה , י דסבירא ליה דמותר לתת חמץ לכלב''חזינן מרש, לכלבו

ת ''וכן בשו, ח''ח סימן תמ''כך מקשה במגן האלף אור, הרי חמץ אסור בהנאה

הלכות שבת  ג-נשמת אדם חלק בוכן ב, ב''ע' ש פסחים ה''וכן ברש, ד''מ מ''עמודי אש ע

וכן באור שמח הלכות מאכלות אסורות , ב''ע' וכן בפני יהושע פסחים ה, ט''ומועדים כלל קי

  .'פרק ד
  

  :איכא כמה תרוצים

 דאי משום ביעור ,דדוקא אם כוונתו להנות הבהמה זה אסור .א

אם כוונתו להאכילה להתבער אבל , יכול לבער במפרר לרוח

דבענין אחר אי , מותרמן העולם ולקיים מצות השבתה 

אתי עשה דתשביתו ודוחה , ט אסור לפרר"אפשר לקיים דביו

כך תירץ , דהוי שפיר בעידנא דמעקר לאו, לא תעשה דלא יאכל

  .ל ''וכן בהגהות חש, ט''הלכות שבת ומועדים כלל קי ג-חלק בבנשמת אדם 

י דבבהמת הפקר ''וסבירא ליה לרש, ת הפקר מיירי בבהמ.ב

, ולא כשיטת המחבר, ליכא איסור להאכיל דלא נקרא נהנה
  .'ת בית הלוי סימן כ''וכן בשו, ב''ע' כך תירץ בפני יהושע פסחים ה

 דאיסור לתת ב''ח סימן י''רוא י יהושעת פנ''פ מה שכתב בשו''ע .ג

י קאי ''ש משום דרש''ל א''לפי הנ, לבהמה הוא רק מדרבנן

ת עמודי אש ''כך תירץ בשו , ולכן כתב דמותר לתת לכלב,על הפסוק

  .ד''מ ע''ע



  מדוע צריך ללמוד חיוב סיפור יציאת מצרים משבת 

  ?הרי כתוב להדיא בפסוק שצריך לספר

  .זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים ג"שמות יבפרשתן 
  

של תורה לספר  כתב מצות עשה 'הלכות חמץ ומצה פרק ז ם"הנה הרמב

בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר 

זכור את היום הזה אשר יצאתם  "ג"שמות יבניסן שנאמר 

  .'וכו" זכור את יום השבת "'שמות ככמו שנאמר " ממצרים
  

ם בזה שכתב שכמו זכור את יום '' מה כוונת הרמב:יש להקשות

  .וקמאי אולמא האי פסוק מהאי פס, השבת לקדשו
  

  :איכא כמה תרוצים

ם לומר כמו שמן התורה מצוה לקדש ומדברי '' כוונת הרמב.א

כן , וכי לית ליה יין מקדש אריפתא, סופרים לזכרו על היין

ורבנן , הוא כאן מצוה מן התורה לזכור הנסים ולספר אותם

כך כתב , וכי לית ליה יין אומר ההגדה על הפת, תקנו על היין

  . 'ומצה פרק זבאור שמח הלכות חמץ 

ם  דלומד משבת "ז מבריסק פירש בכוונת דברי הרמב" הגרי.ב

באיזה אופן הוא שצריך לספר בנסים ונפלאות שנעשו 

דהיינו דכמו שבשבת , ו בניסן"לאבותינו במצרים בליל ט

ש לפני כן "מצות הזכירה היא להזכיר גם מה שעשה הבוית

מים כי ששת ימים עשה השם את הש"כמו שאנו אומרים 

ושבת קדשו " "וביום השביעי שבת וינפש', ואת הארץ וגו

הוא הדין , באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית

כמו כן הסיפור בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים 

וכמו שבאמת , כ על זה הדרך"ו בניסן להיות ג"צריך בליל ט

ם להצריך להתחיל בזה במה שקרה לפני "ממשיך הרמב

וכותב וצריך להתחיל בגנות ' לה בהמשך דבריו בהלכה דהגאו

ולסיים בשבח כיצד מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו 

בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל ורודפים אחר 

עבודת אלילים ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו 

וכן מתחיל ומודיע , והבדילנו מהאומות וקרבנו ליחודו

 לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים שעבדים היינו

והוא שידרוש מארמי , בנסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו

ם "וזהו כוונת הרמב' אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה וכו

משבת זכור מזכור לספר , ש"ל בג"בדבריו ללמוד את הנ

  .ז''ב סימן כ''ת ציץ אליעזר חלק כ"כך כתב בשו, ל"מ באופן הנ"מצות יצ

  

  ?מדוע אין מברכין שהחיינו על אכילת מצה

  . שבעת ימים מצות תאכלוו''ב ט''יבפרשתן 
  

 כיון דמצות אכילת מצה הויא מצוה הבאה מזמן :יש להקשות

מדוע אין מברכין על זה ברכת שהחיינו כשאוכלים בליל , לזמן

מ ''עו ''וכן בערוך לנר סוכה מ, כך מקשה בספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם, פסח

  .'א
  

  :איכא כמה תרוצים

,  כיון דאמרינן בהגדה והגיענו הלילה הזה לאכול מצה ומרור.א

כך כתב בספר , הויא כמו שמזכיר שהחיינו לאכול בו מצה ומרור

  .אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם

 די לו בזמן שאומר על הכוס במועד וגם מזה הטעם נוכל לפרש .ב

 שכיון שהבדיקה היא שאין לברך שהחיינו על ביעור חמץ

לבער החמץ לצורך המועד די לו בזמן שאומר על הכוס 

  .כך כתב בספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם, במועד

 דעל אכילת מצה אין צריך לברך ו''סוכה מ וכן כתב בערוך לנר

כיון דהחג נקראים על שם חג , שהחיינו כמו על לולב ושופר

  .המצות ולכן נפטר בברכת שהחיינו דחג

  

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

 צאן ויאמר אליהם משכו וקחו לכם' ויקרא משה וגו', )כא, שמות יב(. משיכה בקרבן פסח] א

'', משכו וקחו וגו'יליף מה שנאמר ) ד"א ה"קידושין פ( ובירושלמי .'למשפחותיכם ושחטו הפסח

 .הרי מן התורה מעות קונות, למה הוצרכו למשיכה, וקשה. דבהמה דקה נקנית במשיכה

, )שם ג(למה בציווי של הקדוש ברוך הוא למשה לא נאמר כלל משיכה אלא , עוד קשה

ל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה דברו אל כל עדת ישרא'

  .'משכו'והוסיף גם ולמה אמר משה ', משכו'אך לא ' קחו'ונאמר רק ', לבית

', והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות', ולקחתם אגודת אזוב וגו' .'איסור מחיקת ה] ב

שמא והוא , ה"ה ב"איתא בספר הזוהר הקדוש שעשו את האות מן הדם את שם הוי

כ היה השם הקדוש נשאר שם על כל הבתים "כיון דיצאו ממצרים א, וקשה. ה"דקוב

  !ואין לומר שמחקו אותו טרם צאתם משם דהלא אסור למחוק את השם, ו"בביזיון ח

ש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ילא ראו איש את אחיו ולא קמו אג "י כשמות  .מכת חושך] ג

 יה וה, ביטוי זה דמושבותם שלא הוזכר בשאר המכותע"וצ. 1 .םאור במושבות' ישראל הי

 שהרי לא רק עוד קשה .2. כ בשאר מכות" או בארץ גושן כמוש,לבדבבני ישראל ל "צ

י "כ רש"וכמושישראל  אור לבני ה להם אור אלא גם בבתיהם של מצרים הייהבמושבותם ה

ולמה הביא עליהם חשך שהיו ב " כ'סופבי "כ רש" משגם קשה. 3.  שהם חיפשו בבתי המצריםג" כ'פסוב

י רק " לרשמה קשה לו ע" וצ,ש"עיי' בישראל באותו הדור רשעים ולא היו רוצין לצאת וגו

י טעם מיוחד על "ש משאר מכות שלא פירש" ומ,על מכת חושך למה הביא אותה עליהן

  .מקומות אלא רק כאן ומדועי בשאר ה" הביאם רש לאלואמנם איתא במדרשים טעם על כל מכה ומכה אב .מכות אלו

רבי  מהמכילתא י"רשוהביא  ] יז–יב [ושמרתם את המצות  .מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה] ד

כדרך שאין מחמיצין את המצה , יאשיה אומר אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות

 מה החילוק בין כלל זה :כך אין מחמיצין את המצווה אלא אם באה לידך עשה אותה מיד

ולכלל של אין , לכלל של זריזין מקדימין למצוות, צוה הבאה לידך אל תחמיצנהשמ

  .מעבירין על המצוות האם הכל אחד או שדינם חלוק

ולאחר חורבן ,  איזו מלאכה בזמן שבית המקדש קיים יעשה זאת בשבת ולא יתחייב:חידה] ה

  .)ל"שמעתי בשם הגאון מטשבין זצ(יתחייב סקילה 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי שישלח יותר תשובות , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או במייל 5558617-077נה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה קבלת התשובות הי: שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון ] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. על התשובות
להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה , השולחים בכתב יד, שים אנו חוזרים ומבק

יש עדיפות . כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. ברור לאחר משלוח הפקס
י לספר שיצא לאור "לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה

  .נ"בעתיד בל
  

 ירושליםא "הזוכה לחודש טבת הרב יוסף בן ציון רבינוביץ שליט
 

 
  ים חדשים מדור לפרסום ספר

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  

  הופיע הספר שרבים ציפו לו

  "פרדס יוסף החדש"
חדושים וביאורים ופלפולים בהלכה ואגדה

  על הגדה של פסח
  מאת הגאון 

  א''שליט גמליאל הכהן רבינוביץרבי 
  ס גם אני אודך''מח

  
  וחלק השני של הספר 

  "כרם אליעזר"
 דינים בעניני ליל הסדרחקרי הלכות וברורי

  מאת הגאון 
  א''שליט אליעזר הכהן רבינוביץרבי 

  ס תורת קטן''מח
  

  הפצה ראשית פרידמן ספרים
  03-6194114:  טל
 057-316650: 'פלא
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â ìò øåáòì åúåà íéôåëù ïè÷ 'äæ ìò âøäéì êéøö íàä úåøåîçä úåøéáò 
âî ãçà ìò øåáòì åúåà íéôåëù ïè÷á íúðãù äî ' êéøö íàä úåøåîçä úåøéáòä

 ìò âøäéì áééç åðéà úååöîä ìëî øåèô ïè÷ù ïåéë àîìéã åà øåáòì àìå äæ ìà âøäéì
äæ ,áééçù íé÷ñåô äáøäî íúàáäå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øéòäì äàøð ,òî úåàôøúäì øåñàã åîëã äàøð äæ éôìã'' äðëñ åá ùéù äìåçì åìéôà æ

øåéá àúéàãë''ð÷ ïîéñ ã''ñ ä''ä à''äðëñ åá ùéù äìåç àåäù ïè÷ì ä ,î'' øåñà î
äøæ äãåáòî úåàôøúäì.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù õéáø÷ óñåé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

äéàø àéáäì äàøð ,îâá àúéàã àäî 'ð ïéèéâ''ò æ''á î 'ãá äùòî ' úåãìéå íéãìé úåàî
ïåì÷ì åáùðù ,íéù÷áúî ïä äîì ïîöòá åùéâøä ,íéä êåúì åìôðå ïìåë åöô÷ , ïðéæç

â ìò íéååöî íéðè÷ óàã 'å úåøéáòíúåà åôë àì ïééãòã åìéôà.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
âá âøäéì äååöî ïè÷ óàù äéàø àéáäì íéðåøçà íùá íúáúëù äî ' éøáãî úåøéáò

äáîø" íä ÷øô äøåúä éãåñé úåëìä 'à äëìä 'æå áúëù'' ì íùä ùåã÷ ìò ïéååöî ìàøùé úéá ìë
 øîàðù äæä ìåãâäìàøùé éðá êåúá éúùã÷ðå,áîøä úðåë äîã ''ìàøùé úéá ìë í , äî

úåáøì àá ,íùä ùåãé÷ ìù íéååöî íä íâù íéðè÷ úåáøì åúðååë êçøë ìò àìà , äàøð
áîøä úðååë ïéàã úåçãì ùéã øéòäì''íéðè÷ úåáøì í ,áîøä úðååë àìà'' úåáøì í

íéùð ,ùø áúëù ïéòëå'' ÷åñôä ìò ú÷åç úùøôá é"åà åëáéåìàøùé úéá ìë åú "
íéùðå íéùðà ìò äðååëäã ,ñ ÷ñðéîî ïåàâäì ìåãâ øåà øôñá áúë ïëù éúéàø áåùå'' ÷

à 'íéùð úåáøì ïðéòáã àäå ,ìàøùé éðá êåúá éúùã÷úðå áéúëã íåùî , àðéîà àéåäå
úåáøì êéøö ïëì ìàøùé úåðá àìå ìàøùé éðá à÷ååã.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî éáø â'' àøéíéìùå  
øéòäì ùé ,åùáã'' øâééà àáé÷ò éáø úì÷ ïîéñ àðéðú àøåãäî'' ã ãåáòì äöåøù ïè÷ã áúë

åùéøôäì ïéååöî åðà ïéà äøæ äãåáò .  
  

äáä''èéìù ïééèù ãåã ç'' àäùî úåòåùé ãìôëøá õéðæéå äìåãâ äáéùé  
åù íùá íúàáäù äî''íùä ùåãé÷ ìò âøäéì äååöî ïè÷ íâã äéàø àéáäã áì éø÷ç ú ,

îâá àúéàã àäî 'ð ïéèéâ''ò æ''á àìå äøæ äãåáò ãåáòì íäî åù÷áù äéðá äòáùå äðçá 
íúåà åâøäå åöø ,åæ äéàø úåçãì ùéã ,äáåçî úàæ åùòã íúä çëåî àìã , úåéäì ìåëé

íîàî åìáé÷ù êåðéçä éôë íðåöøî úàæ åùòã.  
  

á÷ä éøä íéøöîî ìàøùé íò úà àéöåî åðéà òåãî äòøô ìò úåðòè äéä äî''åáì äù÷ä ä  
 àøàå úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîæ 'â' áì úà äù÷à éðàå 

íéøöî õøàá éúôåî úàå éúúåà úà éúáøäå äòøô ,á÷äù ïåéë úåù÷äì ùéã'' äù÷ä ä
äòøô áì úà ,à''åúàèçå åòùô äî ë ,úøçà äøéçá åì ïéà éøä , äîëá íúöøúå

íéðôåà.  
  

èéìù ïîøñå êåøá áøä'' àéø÷íéìùåøé àæìòá ú ,ø"úá î"é àæìòá ú-í   
 ìàøùé çîùé øôñá éúéàø àá úùøôåáì úà éúãáëä éðà éë ÷åñôä ìò ,ò àéáîù'' ô

áîøä éøáã'' ìàøùé éðá úà çìùì åáìá äìò øáë úåëî ùîç ìáé÷ù äæá äòøôù ï
íéøöîî ,éùä êà''ò ìàøùé éðá úà çìùé äòøôù äöø ú'' åáì ãéáëä ïë ìò äøéçá é

äøéçáä åì øåæçú êëáå.  
  

øäèéìù õøòä äéîçð á'' à÷øá éðá  
õøúî íéãâî íòåðáã ïééöì äàøð ,äøéçáä åì øéæçä äæ äáøãàù , àúéàã íåùî

äòøô ìù åðåîøà áéáñ åéä úåòø úåéøàù , ìë øàùå ïøäàå äùîá äòøì åòâð àìå
íìöà äàøù íéúôåîä ,àå''äùîì òðëð óëéú äéä êìî ìë ë ,éùä äù÷ä ïë ìò'' úà ú

áä åì øéæçäå åáìäøéç.  
  

éð øòééìá áàæ äãåäé íéëçå ÷éðéä'' åú''íéìùåøé íéøòù äàî ú  
á áúëù äî õåøéú ãåò ïééöì äàøð éåìä úéáã ÷øô úåîù'  õôç äéä åðåöø íöòá äòøôã

íçìùì ìáì ,åðåöø ãâð úåùòì åúçéøëä äëîä ÷øå ,ùîî åá ïéà çøëäá äùòðã äîå ,
äðåâé àìå çáåùé àì çøëää íñøåôîä øîàîëå ,åùî"ä ÷æéç ä 'åáì úà , ïúðù àìå

çìùì äöøé àìù åáìá , íã÷îë øàùðå äëîä úàøé åðîî øåñéù éãë ãò åáì ÷æéç ÷ø
åîöò úòãî çìùì äöø àì áåùå éîöòä åðåöø ìò.  

  

íéîá óåùéë úåùòì øùôà íàä  
íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ,àä ìòéàã îâá àú' ô úáù"ò à" á áø øá äáøå àãñç áøã

à÷ ååä àðåääåáúåà àìå åëééãäá ïáúåà àúéðåøèî àéää åäì äøîà àáøàá éìæà  ,
ùøô àáøàì äúøñà àúìéî éäéà äøîà" äææ àì äðéôñäå íéôùëã àúìéî äøîàã é

àäåéøù àúìéî åäðéà åøîà äîå÷îî ,úåù÷äì ùéãàáøàá íéôùëä åèìù êàéä , 
íéîä ìò àéä úãîåò éøäå ,îâáå 'ñ ïéøãäðñ''ò æ'' áäùòîã ïðéøîàíéîá åçåîéð íéôùë .  

  

èéìù âøáðééèù äîìù áøä'' àùîù úéá  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì á õåøéú õøéú'  

õøúì äàøð ,ìéòåî åðéà à÷ååã íéîä ìòã , ìò úööåçå ú÷ñôî äðéôñä ïàë ìáà
íéîä ,íéîä ìò çåîéð íéôùëá øöåðù ùãç øáã à÷ååãù ãåòå , äòéáùä ÷ø ïàë ìáà

 êìú àìùùãç øáã äøöé àìå äðéôñä.  
  

äáä''éð àéøåì óñåé ïøäà ç'' åíéìùåøé àæìòá úáéùé  
íéîá óåùéë úåùòì øùôà éàù íúáúëù äî ìò øéòäì äàøð , ùøåôî ÷åñôá éøä

êôéäì , áåúëãæ àøàå úùøôá 'ë'' á úåùòì øùôàã ïðéæç íãá íéøöî éîåèøç ïë åùòéå
íéîá óåùéë.  
øùà éðãòî:ùøô äîéîú äøåúá ðä àéùå÷á øéòä àøàå ú''ì , úëîá áåúë ïëìã õøéúå

 ïåéëã íäéèäìá ïë åùòéå íã íéîä ìò äèéìù óåùéëì ïéàã íéîá ìèá óåùéë äùòîã
íåé÷ åá åì ïéàå , éãé ìò úåùòì íãì íéîä úåëôäúä úôåîá íéîåèøçä åìëé àì ïëì

óåùéë ,íéîä ìò äèéìù íäì ïéàù éøçà ,ù äùòîá åúåùòì åçøëåä ïëìå åðééäå íéã
áéúë ïëìå íéîá ìåìáìå ùîî íã àéáäì íäéèìáîâá ïðéøîàå   'ñ ïéøãäðñ''ò æ'' åìà á

íéãù äùòî.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî''çñô ìù äãâä ìò óñåé ñãøôå êãåà éðà íâ ñ  
ò çñô ìù äãâä ìò óñåé ñãøô ùãçä éøôñáã ïééöì äàøð''ëø î''ëøå à'' éúëøä á äæá

éò''ù.  
  

çà àîìéã åà ùåã÷ íãà äéä ãìåðùë ãéî åðéáø äùî íàä''åîöò ìò ãáòù ìåãâ íãà äùòð ë  
 àîìéã åà ìåãâå ùåã÷ íãàë ãìåð åðéáø äùî íàä íéùøôîä ú÷åìçî íúàáäù äî

åîöò ìò ãáòå úåòø úåãéîá ãìåðã , øåôéñä úà íúàáäå ïéùåã÷ óåñ ìàøùé úøàôúá àáåîù

 ãçà êìîùìëî òîùúåîåöòúå úåàìôð íéäìàä ùéà äùî äùò øùà  , äæä êìîäå
óåöøôä úøåöá øéëî äéä,  øééö çìùåìåúéðáú úåîã øééöì äùî ìà øáãî , éäéå

êìîä ìà àá øùàë , äàøåäæä óåöøôä úøåö øàåúäî òø íìåòá ùéà ïéà éë , äéäù
íìåòáù úåòø úåãî ìë éðîéñ äàøî ,äæä øééöä úà âåøäì êìîä åöéå ,àá ìòîù åøîå

êìîä úåçéìùá , éðùä øééöä úà êìîä ç÷éååëå ' êéðô ìò òåãî äùî úà øééöä ìàùå
íìåòáù íéòøä íéøáãä ìë úà íéàåø , éúãáòå úåòø úåãéîá éúãìåð éðà íäì äðòå

éîöò ìò.  
  

èéìù âøáðæéà ïåðç áøä'' àäå÷ú çúô  
éøäîä íùá úëøòîì íéáúëîá íéàøå÷ä ïî äîë åáúëù äî''÷ñéã ì øîàù ïé

ïåëð åðéà äæ øåôéñù , åôé÷äù ãåáë éððòù ùøãîá øàåáîã àäî äúéä åéúåéàøî ãçå
äîéðô øåãçì éåâ íåùì åçéðä àì ìàøùé äðçî úà ,à''øáãîì øééöä øãç êéà ë,  äàøð

 úåàìôðäå øáãîá åøúé ïàö úà äòåø åúåéäá äùî úà ùâô øééöäù øùôàù áùééì
öîä úâéøäá äùîì ïø÷ úåîåöòúäååëå ùéù åîë êôä åøàåöù ñðá ùøåôîä íùá éø'.  

  

äáä''éð õéùôéì ìãðî íçðî ç'' åùîù úéá íìåò úøåú úáéùé  
äôñáã ïééöì ùé''ðä ùøãîä úà éîð àéáä íäøáà úéøá ÷''ì , äøåàëìã øàéá äæ éôìå

äòøô áì ìò äúìò àì êéàä äù÷ , ïòéùåî àåä àîù éë äùî úà âåøäì  äòøô äåöéù
ìàøùé ìù ,åðä ùøãîä éôì'' ïéáä äæîå úåòø úåãéî åì ùéù åéðôá åøéëäã øéôù éúà ì

ìàøùé ìù ïòéùåî àåäù øùôà àì éàãååáù.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é ïðáøã àçåìù  
 áøäøãéì ïåùøâ èéìù'' à  

ëðî''äòåùéä éðéòî íéìåçä úéá ì  
åãëð éàåùð úçîù ìâøì äáä'' çòùéìà éëãøî éð''å  
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åð÷æ úîùð éåìéòìå  
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úôö æðàö ùøãîä úéá íé÷îå äðåá  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 éáø ïåàâäøãðìâò òùåäé á÷òé èéìù'' à÷øá éðá  

äøåúä éãîåì úáéùé ùàø  
éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'áåè ìæîá  

áò'' áøä âùåã ìàåééé÷ñð èéìù''à  
 ìù åðá äâä"ö éáø  äãåäé éëãøîùåãéé÷ñð èéìù''à  
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