
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם יש איסור להקריב קרבן בעל מום על המזבח 
  ?אף במצב של פקוח נפש

  . אדם כי יקריב מכם קרבן'ב' אבפרשתן 
  

ינאי בחבורה נמנו וגמרו '  אמר ר'מ א'' ע'תמורה ז 'איתא בגמ
  . איסורים עובר חמשה,המקדיש בעל מום לגבי מזבח

  

לקיסר מרדו בך  קמצא אמר דקמצא בר' מ א''ו ע''גיטין נ 'איתא בגמ
חזית אי מקרבין , ל שדר להו קורבנא" א,ל מי יימר" א,יהודאי
 בהדי דקאתי שדא ביה מומא , אזל שדר בידיה עגלא תלתא,ליה

דוכתא דלדידן הוה , ואמרי לה בדוקין שבעין, בניב שפתים
 סבור רבנן לקרוביה משום שלום ,מומא ולדידהו לאו מומא הוא

יאמרו בעלי מומין , רבי זכריה בן אבקולסאמר להו , מלכות
  .קריבין לגבי מזבח

  

 מום משום ש בוכיון דרצו להקריב את הקרבן שי :יש להקשות
כ האיך "וא,  היה בו משום פיקוח נפשל כרחךע, שלום מלכות

 בן אבקולס דבריהם מחמת דיאמרו בעלי מומין הזכרי' דחה ר
בקובץ כך מקשה , ים פקוח נפש דוחה כל האיסורריה, קרבין למזבח

  . בעל הקובץ שיעוריםד"א וסרמן הי"הגר ל'ט אות ז"מ' הערות סי
  

  :איכא כמה תרוצים
אמנם לדידהו איכא פקוח נפש להקריב למזבח קרבן זו שיש  .א

אבל לאותם שילמדו מזה היתר להקריב קרבן בעל , בו מום
כ לא הותר פיקוח "וא, להם אין היתר של פיקוח נפש, מום

 יגרום לעבור על איסור שלא במקום פיקוח ל ידי זהענפש אם 
  . נפש

י עוור לא הרי עכשיו עוברים רק על לפנד: אבל דוחה תרוץ זה
שגורם להם מכשול לעבור על איסור הקרבת , תתן מכשול

כ כמו שפיקוח נפש דוחה איסור הקרבת "וא, קרבן בעל מום
ר לא נ לידחי פיקוח נפש איסור דולפני עו"ה, קרבן בעל מום
  .תתן מכשול

 במעשה '  על הא דאיתא התם בגמ'ק פ"ב דברי המאירי פ'' ע.ב
דאותו חסיד שבדקו ולא מצאו בו רק אותו עון שגידל בהמה 

נ "ואף דפיקו,  גונח מלבוה לו חלב שהיהשיהי, י"דקה עז בא
מ כיון דתקנה זו היתה קלה "מ, דוחה לכל איסורין שבתורה

, נ"חמיר גם במצב של פיקו מקום להההי, בעיני ההמון עם
ג "מ ע"נ בכך דהכא שלא יקל בעיני העם בקרבת בהמה בע"וה

כך תירץ בקובץ הערות , המזבח יש להחמיר אף במקום פיקוח נפש
  .ל''הנ

  יקפיד שלא  זכריה  רבי  דסבור  שם  ץ ''ביעב שכתב  מה  פ ''ע  .ג
פ ''כיון שע, הקיסר אם לא יקריבו בהמה שיש בזה מום

ל אתי שפיר דלא היה ''לפי הנ, ריב את זההתורה אסור להק
  .מעדני אשר, כאן פקוח נפש

 שלא היה כאן חשש ו''סימן תרנוכן משמע מדברי המגן אברהם 
זו משמע שמותר לעבור על '  שכתב דמגמ:של פקוח נפש

מדחזינן שרצו להקריב , איסור דאורייתא משם שלום מלכות
  .את הקרבן שיש בזה מום משום שלום מלכות

על האחרונים מפקפקים כתב ד 'ק ט"ו ס''סימן תרנ שנה ברורהמוב
ואין ראיה לשאר מקומות , דהתם פיקוח נפש היה: ראיה זו

חזינן דהמגן , שיש אימת המלכות ואין חשש של פקוח נפש
  .ל לא היה כאן גדר של פקוח נפש''אברהם סבירא שבמעשה הנ

  

  
   איך מותר להקריב בהמות למזבח

  ? הדיוט אסור לגבוההרי דבר שנשתמש בו
 כתב שאבנים וקורות 'מהלכות בית הבחירה הלכה כ' פרק א ם''הנה הרמב

שחצבן מתחילה לבית הכנסת ומכל שכן להדיוט אין בונין אותם 
  .בהר הבית

  

כ איך מקריבין למזבח בהמות שנשתמש בהם '' א:יש להקשות
כך מקשה המגן , הרי דבר שנשתמש בו הדיוט אסור למזבח, הדיוט

וכן בדעת תורה ', ת חתם סופר אורח חיים סימן מ"שוב', ק ה''ז ס''ח סימן קמ''ברהם אוא
  .ד בסופו''סימן י' ת מחנה חיים חלק א''וכן בשו', ק ה''ז ס''ח סימן קמ''אור

  
  

  :איכא כמה תרוצים
להשתמש בדבר שנשתמש בו ,  רק לבית המקדש יש איסור.א

בדבר שנשתמש אבל למזבח אין איסור להשתמש אף , הדיוט
  . 'ק ה''ז ס''ח סימן קמ''כך תירץ המגן אברהם אור, בו הדיוט

עלי חיים לא נאסרו ב, איסור עבודה זרה החמורההרי אפילו ב .ב
מ "ונהי דמ, להשתמש בהם אף שעבדו בזה לעבודה זרה

מ להדיוט אין נעבד " מ,לגבוה מסקינן חד דרגא דנאסרו
דבר שנשתמש בו לגבי איסור של כ הכא " וא,לי חייםבבע

ש לומר דבעלי  י,דקיל טובאהדיוט אין משתמשין בהם לגבוה 
  .' מ' סיח"או ס"חתת "שוכך תירץ ב, י תשמיש הדיוט" לא נאסר עחיים

 דווקא כלי אשר נעשה לשימוש אז שימוש הדיוט מעכב שלא  .ג
אבל בבהמה הלא הקרבן אינו בעבודה , ישמש עוד לגבוה

כ ''א, הדם והחלב לצורך גבוהבחיים רק בשחיטה אשר לוקח 
ת ''כך תירץ בשו, אינו משמש לפני גבוה במאי ששימש לפני הדיוט

  .ד בסופו''סימן י' ח חלק א''מחנה חיים אור
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  מדוע צריך שקרבן עולה יכפר על מחשבת עבירה

  ?הרי מחשבת עבירה אינה עבירה

  .וסמך ידו על ראש העולה ונרצה  לו לכפר עליו' ד' אבפרשתן 
  

 על איזה עבירה מכפר קרבן עולה הרי על כל עבירות יש לחקור

  .יש כפרה חטאת או אשם
  

מכפר על עולה : י בפרשתן''מובא ברשו ''ומא לי 'הנה איתא בגמ

 רבי ,דברי רבי יוסי הגלילי, עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני

ועל לא תעשה שניתק , עקיבא אומר אין עולה באה אלא על עשה

  .לעשה
  

 ' ג'זוכן במדרש רבה  פרשת צו , דד''דף מ' יומא פרק ח ירושלמי' גמאבל ב

אין העולה , תני רבי שמעון בן יוחאידאיתא שם  :חולקים על זה

  . באה אלא על הרהורי עבירת הלב
  

 "והעולה על רוחכם היה לא תהיה" רבי לוי מקרא מלא הוא אמר

באיוב הוא  וכן , העולה מכפרת על העולה על רוחכםב'' ל'יחזקאל כ

אולי חטאו בני " כי אמר איוב "והעלה עולות מספר כולם"אומר 

 הדא אמרה אין העולה באה אלא ' ה'איוב א "וברכו אלהים בלבבם

  .על הרהורי הלב
  

 : שעולה דווקא באה על המחשבה הטעם בפרשתן כתבן''וברמב

  .'לפיכך כולה כליל לה', שלפי שהוא חטא שאין מכיר בו אלא ה
  

קדושין ' הרי אמרינן בגמ,  מדוע צריכים כפרה כלל:תיש להקשו

 דלא הויא ,ה מצרפה למעשה''מחשבה רעה אין הקב' מ ב''ט ע''ל

כך מקשה החתם סופר , כ מדוע צריכים כפרת עולה על זה''א, כלום

  .וכן בישמח משה פרשת מטות, וכן בתורת משה פרשת מטות, בפרשתן בתורת משה
  

  :איכא כמה תרוצים

אין , ה מצרפה למעשה''מרינן מחשבה רעה אין הקב הא דא.א

דהא עולה באה לכפר על , הכונה דלא הויא עבירה כלל

אלא הכונה דלא , חזינן דמחשבה בעי כפרה, הרהור הלב

 בפרשת מטות על כך תירץ החתם סופר בתורת משה, הויא ממש כמעשה

  .   הפסוק אשה הפרם 
' מבואר בתוס דווקא לבני נח שהם נתפשים על המחשבה כ.ב

וסבירא להו ,  להם מכפר עולה על המחשבה'מ ב''ט ע''קדושין ל

שאיוב מבני נח היה לכן צריך כפרה על ' מ ב''ו ע''ב ט''בד ''כמ

, כ ישראל לא צריך עולה כי אם על עשה''משא, המחשבה

י אינו ''לכן רש, ה מצרף מחשבה למעשה''דבישראל אין הקב

  .   פר בתורת משה בפרשתןכך תירץ החתם סו', מביא את הגמ

הא א  ''ד לרבי החיד''פתח עינים שבת ספ מה שכתבו האחרונים '' ע.ג

דמחשבה אינה מיחשב עבירה רק לגבי עבירות שרק המעשה 

הויא עבירה אבל בעריות גם המחשבה גופה הויא עצם 

מחשבת עבודה  וכן, לכן היה צרכים כפרה על הרהור, עבירה

 ב''ט ע''קדושין ל'  כמבואר בגמה מצרפה למעשה''הקב, זרה

לכן  , למען תפוס את בית ישראל בלבםד''יחזקאל יכדכתיב 

כך תירץ ישמח , צריך את העולה כפרה על מחשבת עבודה זרה

  .משה פרשת פנחס
  

שכתבו מדוע אין אנו ג ''מגילה כ'  על דברי התוס:יש להקשות

ות בקרבנרק שאנו קורין ומתרצים , קורין בפרשת קרבנות שבת

וקשה הרי , נם לכפרהמוסף שבת איקרבנות של   ו,לכפרשהם 

כך , אמרינן שזה מכפר על כל מיני עבירות כמבואר לעיל' בגמ

  .בשם האליה רבה, ג''ברכי יוסף אורח חיים סימן רפמקשה ה
  

מ לא להכי הוא ''מ, אף דבודאי מכפרין :ומתרץ הברכי יוסף

  .ג''קמ סימן ''ת דברי יציב חו''עיין בשו, דאתא

  איך מקבלין קרבנות מגוים 

  ?הרי הם יכולים לחשוב מחשבת פיגול בעת ההקרבה

  .אדם כי יקריב :בפרשתן
  

אדם למה נאמר מה ,  בקרבנות נדבה דיבר העניןי"פירש רש

  . 'אדם לא הקריב מן הגזל וכו
  

י תחילה פירוש על "עשה רש מדוע :בפרשתן הקשהכלי יקר וב

  .דם ואחר כך על מלת א,כי יקריב
  

לפי שמתחילה לא קשה אדם למה נאמר שהרי יש לומר  :ומתרץ

שבא למעט האומות שאינן קרוין אדם שאין מקבלין מהם קרבן 

המורה על שבקרבן נדבה ,  אבל עכשיו שנאמר כי יקריב,חובה

 איש איש לרבות הגוים 'מ א'' עב''נזיר סל " ואמרו חז,הוא מדבר

אלא ,  אדם למה נאמראם כן, שנודרים נדרים ונדבות כישראל

בענין קושיית האחרונים איך אפשר לכהן להקריב , מה אדם לא הקריב מן הגזל

ו ''ם עיין בספר מעדני אשר פרשת אמור תשס''ל דאין שליחות לעכו''הרי קימ, קרבן לנכרי

  .כמה תרוצים נפלאים בענין זה
  

  

 דסבירא ז''זבחים מ לשיטת רבי אליעזר ברבי יוסי :יש להקשות

איך כ ''א,  דהבעלים יכולים לחשוב מחשבת פיגול בקרבןליה

 כך מקשה ,שמא יפגל הגויהרי יש לחשוש מקבלין קרבנות מגוי 

  . בשם החתם סופרו''ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן פ"שוב
  

  :איכא כמה תרוצים

גוי אינו חשוד להתכוון להכשיל במה שאין בו הנאה ולמה  .א

ז למה "ה זרה ואם דעתו לעיוחשד לפגל או לכוון לעבוד

, הביאו למקדש אם לא שיכוון להכשיל ולזה אין הגוי חשוד
   .ו''ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן פ"שוכך תירץ ב

י ''עיין רש, ב''ג ע''מ מ''וכן ב, א''ג ע''פסחים ס' תוספ שיטות הראשונים '' ע.ב

, ב דפיגול בעינן רק בדיבור ולא מהני במחשבה בלב''ע' מנחות ב

  .מעדני אשר, לפי אתי שפיר דמשמרים אותה שלא יפגל
  

  ?מדוע תיקנו לומר כל יום בתפלה משנת איזהו מקומן של זבחים

מדוע תיקנו לומר כל יום בתפלה משנת איזהו : יש להקשות

  .מקומן של זבחים
  

  :איכא כמה תרוצים

כל העוסק בתורת אשם כאלו י ''מנחות ק' בגמ יתאאפ מה ד'' ע.א

 והואיל וכל הקרבנות , עולה כאלו הקריב עולה,שםא הקריב

תשובות כך כתוב ב, כלולין במשנה זו ראויה היא ביותר להקראות

   .ז''הגאונים סימן כ

אמר רב ' מ ב''ט ע''וכן עבודה זרה י', מ א''ע' קדושין ל' פ מה דאיתא בגמ'' ע.ב

, לעולם ישלש אדם שנותיו, יהושע בן חנניא' ספרא משום ר

לכן תקנו משנת , שליש בתלמוד, שליש במשנה, קראשליש במ

ט ''עבודה זרה י' כך תירץ בתוס, איזהו מקומן כדי שיהא שליש במשנה

  .'מ ב''ע

 איזהו רשתפ קבעו לשנות'  סעיף א'סימן נ שולחן ערוךוכן איתא ב

כדי שיזכה כל אדם  ללמוד , ישמעאל' מקומן וברייתא דר

ישמעאל הוי '  דרדברייתא, בכל יום מקרא משנה וגמרא

  .שהמדרש כגמרא, במקום גמרא

וזה שבררו לנו פרק איזהו  :הקשה א"ט ע"ז י"עא "ריטבבו

ו מפני שכולו " אמר מורי נר,מקומן יותר מבשאר הפרקים

דהא , י שאין כולו הלכה"ואעפ, שנוי בלא שום מחלוקת כלל

קתני הפסח אינו נאכל אלא עד חצות ואנן קיימא לן לדעת 

ל כרבי עקיבא דסבירא ליה אכילת פסחים "ן ז"רבינו הרמב

דהא איכא חדא סתמא כוותיה במסכת מגילה , כל הלילה

, מ אחר שנשנה כל הפרק כולו בלא מחלוקת כלל"מ, ב"בפ

  .הוא ראוי לשנות יותר משאר פרקים



  ?האם מותר לאורח ליטול מנה מהחתונה ולהביאה לאשתו
 . והשיב את הגזילה אשר גזלג''כ' הבפרשתן 

  

האם , אורח שהוזמן לחתונה והמלצר הגיש לו מנה יש לחקור
לשיטת , מותר לאורח ליטול את מנתו ולהביאה לאשתו
 או דילמא הסוברים דהאורח זוכה במנה רק כשמכניסה לפיו

  .אסור דהויא חשש גזל
  

ומביא , ל'' חקר בשאלה הנ'מ א''ע' כתובות ב הנה בחשוקי חמד
מה הן מוציאין  ' סעיף ט'ה פרק דביצבתוספתא מהא דאיתא : ראיה

המנחת ביכורים מי שזימנו אותו שם פירש ו, מבית המשתה
ואין בזה חשש , מה מותר ליקח מבית המשתה לביתו, למשתה

גזל והקפד בעל הבית חתיכת בשר חלק מהסעודה וגלוסקמא 
 ומצה ,והוא פת עגול קטן שהיה דרכן לעשות, הוא כעין גלוסקא

רבן שמעון בן ,  בעל הבית מקפיד עליהןכל אלו אין, מתובלת
יוליכו בנו ובתו , גמליאל אומר מקום שנהגו לחלק אגוזין וקליות

מוליכן עמו לבית האבל ולבית המשתה ולבית השמחה , הקטנים
מותר להוליך בניו ובני ביתו הקטנים לשמחה , מקום שנהגו

 ויתכן שגם בימינו ,אחרי שכן נהגו, ואין בזה הקפד, ולמשתה
  . ךכ

  

אך אם בעקבות כך יחסר מנות לאנשים  :ומסיק החשוקי חמד
או שבעלי השמחה נוטלים את הנשאר , אחרים שהגיעו לאולם

שהרי דעת בעל השמחה היא , אין לקחת את המנה, לביתם
  .שיהיה מנות לכל מי שטרח להגיע לשמחתו

  
  מי שנאבד לו תעודת אחריות האם מותר לקחת 

  ?ריות לאותו מוצרמחבר שיש לו גם תעודת אח
ורכשו כל , שנים שהלכו יחדיו לחנות למוצרי חשמל יש לחקור

וקיבלו תעודת , מאותו סוג בדיוק, אחד מדפסת יוקרתית
,  כעבור חודש המדפסת של ראובן התקלקלה,אחריות לשנתיים

, אך לא מצא אותם, הוא חיפש את תעודת האחריות והקבלה
, ו החלפה ללא תעודהומשום שיודע שלעולם לא יקבל תיקון א

החליט לקחת עמו את התעודה של שמעון חברו האם אסור 
או שמא מכיון שנמצא בתקופה , הדבר משום איסור גזל או שקר

  .שהאחריות עדיין בתוקפה אין בכך שום חשש
  

נראה ד: ומסיק,  חקר בזה'מ א''ט ע''כתובות פ חשוקי חמדהנה ב
, שיש לו אחריות מאחר והאמת היא ,שאין בזה חשש של גניבה

  . אם כן מה לי תעודה זו או תעודה אחרת, אלא שלא מוצא אותה
  

ל " וזה הא אמר"א ד"גיטין כז ע משמע מדברי התוספות  דכךותבוכ
 אין לואפילו אינו שלה ואפי, פשיטא דיחזיר, וכיון שראינו בידה

הא אי לא הוה  ל" וכן כתבו בתחילת הדיבור וז,הבעל מודה
כיון ,  אינו שלהלואפי, היו מחזירים לה את הגט, חיישינן לנמלך

מאחר ואינו ,  ואם כן גם בעניננו כך,דאינה צריכה אלא לראיה
יכול להשתמש בשטר האחריות , צריך את התעודה אלא לראיה

  .של חברו
  

דמזויף  אלעזר' ה מודה ר"א ד"דף ד ע מדברי התוספות :יש להקשות
 ,ות אלא בעדות כשראין לעש, ג שהדבר אמת"דאע, מתוכו פסול

הרי אם זה , ואם כן איך אפשר להשיב לאשה את הגט שמצאה
  .כך מקשה בחשוקי חמד, לא שלה הוי עדות שקר

  

ואסור , הרי שהשטר מזויף ושקר,  דאם העדים פסולים:מתרץו
כ בדף "משא, ועומד לשריפה ואסור להשתמש בו, להחזיקו בבית

עידים על אשה אלא שמ, והעדות אמינה, ז שעצם הגט כשר"כ
הגם , ד להשתמש בגט וליתנה לאשה זו"בזה רשאים בי, אחרת

 אך אם השטר , ועצם הגט כשרמאחר, שהוא לא שלה
, ע אם מותר לו להתחזות כחברו"על שם חברו צאחריות רשום 

  . שאולי יש בזה משום מדבר שקר תרחק
  

  יש חיוב להעיד עדות בבית דין האם 
  ?סףאף באופן שיכול להפסיד מזה כ

  . ונפש כי תחטא והוא עד אם לא יגיד ונשא עונו'א' הבפרשתן 
  

 העד מצווה להעיד בבית דין 'הלכות עדות פרק א ם"רמבהנה כתב ה
בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות , בכל עדות שיודע

 שנאמר והוא עד והוא שיתבענו להעיד בדיני ממונות, שיזכהו בו
  .או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו

  

,  ראובן תובע את שמעון לדין תורה שחייב לו מעותיש לחקור
ואומר , ושמעון הוא גברא אלמא, ויש לראובן שני עדים על כך

והעדים מבינים את הרמז , לעדים לא כדאי לכם להעיד לחובתי
 להעיד אף האם הם חייבים, שאם יעידו לחובתו הוא יזיקם

  .כתוצאה מעדותם, שיגרם להם נזק
  

על עד שהזמינוהו להעיד נשאל  ה''סימן קצ ת אבקת רוכל"בשוהנה 
והשיב , מחמת סכנת גוף וממון, ואינו רוצה להעיד, בבית הדין

שאפילו אין בזה אלא סכנת ממון אינו בטענה השמינית האבקת רוכל 
די שיזכה חברך כ, ואין אומרים לזה הפסד ממונך, חייב להעיד

  .בממון
  

ואין לומר שהתורה כתב  'הלכות עדות סימן ח בספר אמרי בינהוכן 
זה אינו דודאי אין חייב , אף במקום הפסד ממון, חייבתו להעיד

ומה שאמרינן שיש באי , להפסיד ממונו ושכר בטלה מותר לקבל
  .אין זה אלא אסמכתא בעלמא, הגדת עדות לאו דלא תעמוד

  

 דגם בממון יש את ח''סימן כיטת השער המשפט  לש:יש להקשות
האם יהא חייב להפסיד כל , האיסור של לא תעמוד על דם רעיך
  .ממונו על עדות כמו על כל לא תעשה

  

, ו''ח סימן תרנ''ע אור''בהגהות על ש פ שיטת החתם סופר'' ע:נראה לתרץ

דבלא תעשה באשל אברהם  ו''ח סימן תרנ''אורוכן כתב הפרי מגדים 
ל ''וברים בשב ואל תעשה אין צריך להוציא כל ממונו לפי הנשע

אתי שפיר דהרי כשאינו אומר עדות עובר בשב ואל תעשה ואינו 
  .צריך להוציא על זה כל ממונו

  

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

. 'בפרשתינו יקריב אותו לרצונו לפני ה.  1. ובאכילת מצה, כפייה במצוות] א
יכול בעל כרחו ,  מלמד שכופין אותו-יקריב אתו , א"עראש השנה דף ו בגמרא 

 והדין . כופין אותו עד שיאמר רוצה אני,הא כיצד.  תלמוד לומר לרצנו-
ד "ע למ"וצ, ב"ט ע"בכתובות מ' כ תוס"כהוא כן גם בכל המצוות שכופין אותו 

הרי מאחר ואינו , מצוות צריכות כונה איך מועיל מה דאומר רוצה אני
 קשה ביותר באכילת מצה. 2. מצוה אמאי מקיים למצוהחפץ בקיום ה

הרי כל שישנו בבל תאכל חמץ הרי , אמאי אם כפו אותו לאכול מצה יוצא
  .ובחמץ אם כפו אותו הרי אינו עובר איסור, הוא בקום אכול מצה

 מי שגזל מים ולש בזה קמח שלו האם המצה נחשבת כמצה .מצה גזולה] ב
  . גזל הקמח או המצהאו שמצה גזולה רק אם, גזולה

האם לעם הארץ יש איסור ללמוד קודם בדיקת . ללמוד קודם בדיקת חמץ] ג
  .חמץ כי אין חשש שמא ימשך בלימודו

בני שם הלכות קרבן פסח פרק ב הלכה טו "רמבפ ה"וכהדין הוא . 1 .אכילת הפסח] ד
מה , החבורה שהיה אחד מהם גרגרן רשאים להוציאו מהן ונותנין לו חלקו

ג "האם בכה, ה כשאומר להם שמכאן ולהבא לא יאכל יותר בגרגרנותיהי
. או שכבר לא יכולים להוציאו עד שיאכל שוב בגרגרנות, רשאים להוציאו

בכלל יש לשאול האם באכילת מצווה יש איסור לאכול הרבה דרך . 2
דאולי מכיון שמקיים מצוה אין לאיסור דהרי רוצה לאכול הרה , גרגרנות

  .מחמת המצוה
חולה שהרופאים אמרו לו שאסור לו לאכול . עובר על מצות הרופאים] ה

מצות שסכנה בשבילו ואכל האם קיים את המצוה או שזה מצוה הבאה 
  .בעבירה

 איך יתכן שראובן עבר על חמץ בבל יראה ויהיה מותר לו ליהנות :חידה] ו
  ?מהחמץ אחר הפסח

ואומר את הנוסח הרגיל ,  איך יתכן אדם שמוכר את כל חמצו לנכרי.חידה] ז
ועם כל זה לאחר הפסח אסור לו לאכול את החמץ וצריך , של הביטול

  ?לבערו
 כיצד יתכן שאדם הדר בבית וגם יגור בביתו בפסח וחייב לבדוק את .חידה] ח

  ?ואף על פי כן לא יברך על הבדיקה, חמצו
  ?מצוה לאכול מצה בערב פסחיש מתי : חידה] ט

-- ----- ------ -------------- --------- ----- ------ --------- ----- ------ -------  

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

  . 1000₪על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .ייו בהגרלהשכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכו
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

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

לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ meir.s1000@gmail.com  או במייל5558617

כ נא לציין בתחילת "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות] 057-3154010
  .המכתב על כמה שאלות השיבו

להקפיד על כתב ברור , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים    
. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. ריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקסוק
י לספר "יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה-

  .נ"שיצא לאור בעתיד בל

 כולל בעלזא ירושליםא "הזוכה לחודש אדר הרב דוב בער רייכמן שליט



  

  
  

äîùì ïáø÷ä àäéù éãë ïáø÷ä ìòá äàøð êéà úòãì êéøö ïáø÷ áéø÷îù ïäë íàä 
ôñåúá åáúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî êëìã ìä÷éå úùøôá äøåúä ìò ú

øåéëá úåàáåöä úåàøîä úà åð÷ú , åðéúåáø åøîàù éôìá íéçáæ 'ò''à î ' íéçáæä ìë
äáåç íùì íéìòáì åìò àìù àìà íéøùë ïîùì àìù åçáæðù , íéñðëð íðéà íéùðäå

íéùðì íéçáæä úà øéè÷î ïäëä äéäùë äøæòá , äàåøå äøæòä çúôì õåçî úåãîåò åéä
 ïäëä ïúåàïîùì øéè÷î äéäå úåàøîá ,ñåúá àúéà éøä äù÷å  'ë äâéâç"ò ùéø à" à øùôàã

ò ïáø÷ä úà çåìùì''çéìù é ,äæá éã äìòá íùå äùàä íùì ïéåëîùëã êçøë ìòå ,
èâá éðäî àäã òãúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ìò ãåîòéù êéøö äìéçúëì éàãåã äðùîá àúéàãë ïáø÷ä ã ÷øô ùéø '

 úéðòúãåéáâ ìò ãîåò åðéà àåäå áø÷ íãà ìù åðáø÷ êéàä éëå ,îâá ïééòå 'ç äèåñ 'ò''à î '

áùø" éæå áúëù'' ì éøôñá ïì à÷ôðå åðáø÷ ìò øåîùéå ãåîòéù íãàä ìò äåöîå
åãòåîá éì áéø÷äì åøîùúî.  

  
ùã÷îä úéáá úåàøî åùò òåãî  

ðåùàøä íùá íúù÷äù äîíé ,äæá äéä êøåö äî ùã÷îä úéáá úåàøî åùò òåãî ,
íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' àçî ãåå÷ééì'' íéä úåøöåà àìôðä ñ  
úåàøîì íòèä áúë ùôð úáéùî øôñáã ïééöì äàøð , íéðäëä íäá åìëúñéù éãë

øåéëä ìöà íéöçåø íäù äòùá ãòåî ìäà ìà íàåáá ,á åàøéå øáã àöîé àìù äàøî
ä úàø÷ì ïåëä íåùî íäéãâá ìò øáã äæéà åà á÷ø 'ìàøùé êé÷åìà ,ùäå'' ãåò àéáä ê

 åîëå ììôúäì åà äøåú éøáã òåîùì ãòåî ìäàì àáì úåöéôç åéä íéùðä åìàù íòè
äàìöì ïééúàã íåâøúä íâøéúù ,íéùðàä íúåà åàøé àìù ïéùééáúî åéäå , ïë ìò

òå äàøî úåùòì åîëçúä''íéðôáù äî ìë íéàåø åéä úåàøî íúåà é.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ä ïëå úôñåúä éìòáî íéð÷æ úòãä ïééöì ùé éðå÷æç  úåàøîäù íéøîåàù ïéá ïåúð äéä

 äéäéå úåàáåöä íéùðä åúåà äðàøúù éãë ïåôö éôìë èòî êåùî çáæîä ïéáå ãòåî ìäà
 úåèåñä úà íé÷ùî íùîù íäì øëæðñøç éìëá íéùåã÷ íéî äèåñ úùøôá áéúëãë.  

  
äëøãë àìù àéåä äæ éøä äîäáä éáâ ìòù äéååèä ùã÷îä úéáá øùë äéä êéà  

ä ìò áàåé ú÷ìçä íùá íúù÷äù äîîâ 'ò úáù"ò ã" ááá äáø øîà"à ç" äååèä ïðçåé ø
úáùá äîäá éáâ ìòù øîö,úåàèç ùìù áééç ,ææåâ íåùî  ,õôðî íåùî,äååè íåùî  ,

ë áøêëá äæéæâ êøã ïéà øîà àðä,êëá õôðî êøã ïéàå ,êëá éååè êøã ïéàå , êéøôå 
øã äéîùî àéðúäå ' äîù äîäá éáâ ìò äéååè àîìà íéæéòá ååèå íéæéòá óåèù äéîçð

äéååè,éðàù äøéúé äîëç éðùîå  ,ùøôå" áì úîëç äùà ìëå áéúëãë äøéúé äîëç é
éåäå êëá åëøã ïéà èåéãäì ìáààãé øçàìë  , éôì úåù÷äì ùéä éøáãìàåîù úéá 

 ÷÷åçî ú÷ìçäåòäáà"éñ æïîë÷ '' æúáùçî úëàìîã àø÷î ÷ôð ãé øçàìë ìù øåèôäã ,
àå"éá áéúëã ïëùîá ëäúáùçî úëàìî ,éä äîì äíéæòä ïî ååè íéùðäù äî øùë  ,

ãé øçàìë äëàìî øùëåé êéà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àéøàîèàñ ììåë íéìùåø  
 ñãøô ïøäà ìàåîù éáø ïåàâä õøéúù äî ïééöì äàøðîú óã áø ììù àöåîë øôñá àáåî''á ùéã 

åðéîéá íéæéòä éáâ ìò äéååè ïéáì ïëùîá íéæéòä éáâ ìò äéåèä ïéá ùãåçî ÷åìéç ,
åæ äéååèá äúéäù äøéúéä äîëçã ,úåææåâä íéùðä ìù ïúîëç äéä àì , ìò äðååëä àìà

áã éô ùøãîä éøî äáø úåîù''ä ç 'äîäá äðåáúå äîëç , íãàá äîëç äðúéðù áéúë äîäá
ùøãîä éøáã ïàë ãò äîäááå , øîöä úà úååèì íãàä äöøé íà ììë êøãáù åðééäå

 úååèì äçéðî äðéàå úòðåðúî äîäáä éøäù úàæ úåùòì äù÷úé íéæéòä áâ ìò åãåòá
äáâ ìò , úãçåéî äîëç äðúéð ïëùîä êøåöì íìåà ìò úååèì åçéðäù úåîäáì óà

úåòéøéä úà ïäéáâ ,ðä éôì''øéôù éúà ì    .  
  

ïäéìòáì êééù íäéãé äùòî éøä ùã÷îì ååèù äî àéáäì íéùðì øúåî äéä êéà  
 áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîì ìä÷éå úùøôá''ë ä'' ä áì úîëç äùà ìëå

åâå äåèî åàéáéå ååè äéãéá 'éä êéà úåù÷äì ùéã ååèù äî àéáäì íéùðì øúåî ä
ùã÷îì ,îé÷ éøä'' ìð úåáåúë'' çúåðåæî úçú äìòáì äùà ìù äéãé äùòî åð÷éúã ,à'' ë

ìòáì êééù äæ ,íäì êééù åðéàù øáã åùéã÷ä êéàå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ïöèåî øùà éáø ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''éáá ö''éîøâä ìù ã''àãðì ì  
õøúì äàøð,äìòáì äéãé äùòîã äð÷úä ø÷éòã ïåéë  ,åúéáì äñðøô àéáäì éãë äéä ,

íëøö ìë íäì äéä øáãîáù úåéäå ,ùá øàåáî åæ áöîáå'' òäà''ô ïîéñ ò 'ñ''á ÷' åì ùé íàù 
 úèòîî ïåîîä áåø éôìù íåéä ìë äëàìî úåùòì äôåëì ìåëé åðéà äáøä ïåîî

äëàìîá ,ò úåîå÷î åéä àì øáãîá äàøðä éôë íâå ïë ìò íúñðøô çéååøäì éãë äãåá
äæá áëòì ìòáä ãéá úåëæ äéä àìå ïëùîä úëàìî øåáò áãðúäì äìåëé äúéä .  

  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî 
ò õøúì äàøð'' íäî åìáé÷ êéà àéùå÷ä áùééì á÷òé úìçðäå åðøåôñä áúëù äî ô

ììë ,îé÷ éøä''íéùðä ïî ä÷ãö ïéìá÷î ïéàã ì ,øúîå ìò íéùðà åàáéå áéúë ïëìã íéö
äáãðá íéëñäì íäéìòá íò íéùðä åàáù íéùðä ,à'' äùòî ìò åîéëñä íäéìòá ë

äéãé.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  
ò õøúì äàøð'' øùà éðãòî øôñá àáåäù äî ôñùú äîåøú úùøô'' æ øå÷çì êøåöì íàä

åðúðù äîë íéùðäî ä÷ãö ìåèéì øúåî äéä ùã÷îä ,ä úà íúàá ùåã÷ä íééçä øåàä
 ùéà ìë úàî ÷åñôä ìòãìåãâ øáã íâ íéùðäî íéìá÷î åéä ïëùîìã áúë ,á áúëå '

øáãá íéîòè ãçàä{ò '' éîìùåøéá àúéàã äî ôà ÷øô íéì÷ù 'ä äëìä ' äøôë àåä ïëùîä éë
ìâòä äùòî ìò ,äáåøî äðúî äùàäî úç÷ì øúåî äøôë ìéáùá àåäù àëéäå ,éðùä{ 

ò''éàã äî ô ùøãîá àúì ÷øô úåîù äáø'' âá÷ä éðôì äùî øîà'' íéìåëé ìàøùé éëå ä
ïäáù ïè÷äî åì øîà ïëùî úåðáì , úåáåè íéðáà ìàøùéì ãéøåî äéä ïîä éë

úåéìâøîå ,ò ïëå''áîã åøîàã äî ôúæéî àùî íìåëáù ïè÷ åìèð íéøöî  ' óñë íéøåîç
úåéìâøîå íéðáàå áäæå ,à''åðúéù äî íäìù úåøéùò éôì ëïè÷ øáã úðéçáá äæ  , éôì

ðä''øéôù éúà ì.  
  

úáù éàöåîá íåðäéâì íéòùøä íéøæåç éúî  
îøä áúëù äî ìò íúù÷äù äî'' àöø ïîéñ"ñ à" á áéøòîì äçðî ïéá íéî úåúùì øåñàù

íåðäéâì úåîùðä ïéøæåç æàã úáùá ,öø ïîéñ ïî÷ìã åîöò úà øúåñã úåù÷äì ùéã" ä
îøä áúåë"äùåã÷ øãñå íòåð éäéå à ïéøæåç æàù äùåã÷ øãñ øçàì éãë úåëéøàá 

íåðäéâì íéòùø ,äæ úà äæ íéøúåñä íéøáã äîäå ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù øëééøèñà éáö â'' àø''îéäáá î''çîå ùîù úéá àæìòá ã''éçöðä ïééòî àìôðä ñ  
 àìôð øáã éúéàø åúàö ãòå åàåáî øôñá àáåîá åì åìâúðù 'äøäì úåîùð'' ÷ñøååòùôî ÷

÷åöæ''íëðéãá äùòð äî íäì ìàùå ì ,êë åì åðò , úãåòñ äæä íìåòá ìëà àì ãçàä
úáùä úàéöéá ãéî íåðéäéâì øæåçå äëìî äåìî , úáù éàöåîá äëìî äåìî ìëà éðùä

äëìî äåìî úãåòñ ìëà åìåë íìåòä ìëá íéãåäéä ïåøçàäù ãò íåðäéâì øæç àìå.  
  

 íéùðä ìù úåàøîî øåéëä úà úåùòì øúåî äéä êéà  
ääåáâì øåñà èåéãä ïäá ùîúùðù øáã éø  

 íäøáà ïâîä íùá íúù÷äù äîøåà''î÷ ïîéñ ç'' æ áåúëã àä ìòì ìä÷éå úùøôá''ç ç ' úà ùòéå
úåàáöä úåàøîá úùåçð åðë úàå úùåçð øåéëä , úåùòì øúåî äéä êéà úåù÷äì ùéã

úåàáåöä úåàøîäî øåéëä úà ,îé÷ éøä'' ìáîøä''à ÷øô äøéçáä úéá úåëìä í 'ë äëìä ,' ïâîá àáåî

î÷ ïîéñ íäøáà'' æäåáâì åðùòé àì èåéãä åá ùîúùðù øáãã ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
èéìù øòééøá éáö óñåé ïåàâä'' àãåãùà  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
åäèä ïçìù øôñáã ïééöì ùé øî÷ ïîéñ''ñ áäæ øæá æ''à ÷ ' øúéä äéä úåàáåöä úåàøîäã áúë

ò ãçåéî''øåñà úåøåãì ìáà øåáéãä ô.  

 
 úëøáæî" åðéãéãéì è  

äøä" âùèéåã óñåé èéìù" àá"á  

éð åðá úãìåä úçîù ìâøì" åæîá"è  

öåé ìëî úçð úååøì äëæéù àåòø àäé" ç  

çéìöéåäðôé øùà ìëá    

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' âé÷ñðéùî ãåã èéìù'' à  

éñðåîá äøåú õéáøî  
äøä åéáà úîùð éåìéòì''àìôåî ãéñçä â  

ùåã÷ä ïåàâä êìîä éøôåñî  
éæ íééç òôùä ìòá''ò  

íéðåâä íéãéîìú úåàî ãéîòä  
 éáøàáé÷ò á÷òé  áøä ïáéáöæ ''ì  

áìð"ãì øåà ò 'òùú ïñéð''ú á.ð.ö.á.ä.  
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