
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מדוע יושבים כשמברכים ברכת על אכילת מצה 
  ?הרי ברכת המצוות צריך לברך בעמידה

'  דכשאוכל המצה של מצוה מברך ב'ק א''ה ס''ח סימן תע''אור ל''קימ
בענין מדוע אין , והמוציא לחם מן הארץ, על אכילת מצה, ברכות

בענין אם שכח לברך ברכת , ג'' בא תשעעיין במעדני אשר פרשת מברכים שהחיינו על אכילת מצה
ז אריכות ''מ צ''עיין בספר מעדני אשר חג הפסח ע ,המוציא בליל פסח האם לא יצא דהויא כאילו גוזל

  .נפלאה בענין זה
  

הרי ,  מדוע מברכים ברכת על אכילת מצה בישיבה:יש להקשות
 'ח סימן ח''ורוכן במגן אברהם א, בשם הירושלמי' ח סימן ח''בית יוסף אורל ''קימ

כ ברכת אכילת מצה ''א, דברכת המצוות צריך לברך מעומד
כ מדוע מנהג העולם ''א, דהויא ברכת המצוות צריך לברך מעומד

וכן , ח''ק י''כך מקשה הפרי מגדים בפתיחה להלכות ברכות ס, שמברכים בישיבה
  .' אמ''א ע''שפת אמת מגילה כב
   

  :איכא כמה תרוצים
לכן יכול לברכה , דומה לברכת הנהנין, צה ברכת על אכילת מ.א

כך תירץ הפרי מגדים הלכות ברכות בהקדמה , בישיבה כמו ברכת הנהנין
  .ח''אות י

שכתב דהא  ג"ריש סימן כבספר האשכול  כבר קדים :ויסוד זה
היינו ברכות המצות שאין , ל ברכת המצוות בעמידה''דקימ

ה וקידוש אבל ברכות הנהנין כאכילת מצה וסוכ, בהן הנאה
ולא ראינו מימינו מי שיברך , והמוציא וברכת המזון אין צריך

  .מעומד
לכן יכול לשבת אף ,  לפי שכל הלילה הוא מיסב דרך חירות.ב

ל ''כך תירץ הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ, בעת ברכת על אכילת מצה
  .253ח הערה ''הליכות ארחות הלכה אור

הא דברכת המצוות  דא''לה כמגיפ מה שכתב בפני יהושע ''ע .ג
לא עדיפא , מ במצוות שצריך לעשות מעומד''ה, מעומד

אבל במצות שגוף המצוות , הברכה וצריכים לעשות מעומד
ל אתי ''לפי הנ, עושים מיושב אפשר לברך הברכה נמי בישיבה

כ ''א, דכיון דעצם אכילת מצה מקיימים בישיבה, שפיר
ועיין ', מ א''א ע''ת אמת מגילה ככך תירץ שפ, הברכה אפשר נמי בישיבה

  .ובפרי מגדים, ובמגן גבורים שם', ח סימן ח''במור וקציעה אור

וכתב דמסתמא ,  תמה על חילוק זה:אבל בשפת אמת
דירושלמי משמע דבכל אופן ברכת המצוות בעמידה ואינו 

ועיין שדה חמד כללים בפאת השדה , ע''תלוי במצוה ומניח קושיא זו בצ
ועיין בספר הנפלא שואל כענין לידידי הגאון רבי שלמה בלום , ט''מן כסי' מערכת ב

  .ז''מ רפ''א ע''שליט
  

  האם יש חיוב לאכול כמה שיותר מצה בכזית הראשון 
  ?משום דשמא אנו לא בקיאים בכזיתים

אמר רבי אלעזר האוכל חלב בזמן הזה  'מ א''ע' יומא פ 'איתא בגמ
ית דין אחר וירבה בשיעורין שמא יבא ב, צריך שיכתוב לו שיעור

  .לא מחייבי קרבן עד דאיכא כזית גדולו
  

, כ מדוע במצות התלוי באכילה כגון כזית מצה'' א:יש להקשות
לא מצינו מי שיאמר שיש חיוב לאכול  כמה שיותר בכזית 

ש ''כך מקשה ברש, כדי לצאת החשש שמא אינו שיעור כזית, הראשון
  .וכן בשפת אמת', יומא פ

  

 ין צריך למשל בכזית מצה אצות עשהבקיום מ ד:םומתרצי
 דלעולם אין עליו חיוב אלא כפי השיעור של ,להרבות ולאכול

ד שבאותו זמן דאין לך אלא שופט שבימיך רק לענין הבאת "הבי
כך , אז השיעור יותר גדול אין רשאי להביא קרבן' קרבן אם יהי

  .'מ א''ע' ש יומא פ''וכן הרש',  אמ'' ע'שפת אמת יומא פתירץ 

  
  ?האם מצות אכילת מצה הוי מצוה היחידה בזמננו דהוי דאורייתא

ומצוות עשה  כתב ו''מ השמטות סימן קצ"חו ת חתם סופר''הנה בשו
של אכילת מצה משומרת בליל פסח היא יחידה נשארת לנו מכל 

אין לנו פסח ולא קדשים לא , מצוות אכילה שבכל התורה
  .אחת משנה לשנהתרומה ולא מעשר שני רק מצוה 

  

ממצוות אכילה בליל יום טוב ראשון של  :יש להקשות על דבריו
  . דהויא נמי מצות אכילה דאורייתא,סוכות

  

ועל , אלא לשבת בסוכה,  ששם לא נאמר בתורה לאכול:ותירצו
  .ידי האכילה מתקיימת מצוות ישיבה בסוכה

  

  .כ" ממצוות אכילה בערב יוה:יש להקשות
  

או שהוא רק , ל דהוי מצוה דרבנן" סס" שהחת:יש שתירצו
ולא מצוות אכילה לשם , כ"מצוה כדי לבטל את העינוי ביוה

  .אכילה
  

 שיש מצוה לאכול בשר ביום א''ק י"ט ס''סימן תקכ נה ברורהבמשו
אלא רק , אך רק לפי היכולת ומשמע שאין זה חובה גמורה, טוב

אין אך אין חובה דוקא באכילת בשר בזמן הזה ש, משום ושמחת
  .קרבן שלמים
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  כ בא רבו אצלו ''אכל מצה בלא הסיבה ואח

  ?האם צריך לאכול עוד הפעם מצה

ודעת ,  שמי שאכל מצה בלא הסיבה לא יצאז"ב ס''סימן תע ל''קימ

בענין איך אכלו מצות , א שלכתחילה צריך לאוכלו שוב בהסיבה"הרמ

 עיין בספר מעדני אשר חג הפסח הרי אין ישיבה בעזרה ואינו יכול להסב, בליל הסדר בעזרה

  .ט''מ קי''ע
  

,  מה הדין כשאדם שכח ואכל מצה בלא הסיבהיש לחקור

האם , בא אליו רבו ופטור מהסיבה, כ כשנזכר לאכול שוב"ואח

כיון שעתה אינו רשאי להסב לא , יאכל שנית מצה בלא הסיבה

או יש לומר , יתקן באכילתו השניה מה שפגם בראשונה

לפי שהיה חייב , ונה לא קיים המצוה כדיןשבאכילתו הראש

פטור הוא ,  אבל עכשיו כשהגיע רבו,ואכל בלא הסיבה, להסב

  .מהסיבה וכשאוכל בפניו בלא הסיבה מקיים המצוה כדין
  

  : נשאל בזהח''פסחים ק הנה בחשוקי חמד

 כעין נידון זה מצינו לגבי מי שלא אמר יעלה ויבא :ומסיק

אשונים אם צריך להתפלל שדנו הר, במנחה של ראש חודש

' עיין תוס, כיון שבין כה לא יזכיר של ראש חודש, ערבית שתים

 שחייב להתפלל א''ח סעיף י''סימן קע " ופסק השו'מ ב''ו ע''ברכות כ

ב "ש במשנ"ועי, במוצאי ראש חודש פעם נוספת מדין תפילת נדבה

ן כיו, ד שאף בעניננו יחזור ויאכל בלי הסבה" ונראה לענד''ק ל"ס

ועתה באכילה השניה , שבאכילה הראשונה לא יצא ידי חובה

ויש עוד להוסיף , מקיים מצוות אכילת מצה כתיקונה

, דרך החירות הוא לאכול בלי הסיבה, דכשאוכלים לפני הרב

כ היו "והוי גם כן אכילה דרך חירות הגם שלא היסב דאל

צריכים לכתוב הפוסקים שלכתחילה אין לאכול לפני הרב משום 

מ דהוי דרך "ש, ולא שמענו כזאת, מפסידים מצות הסיבהש

  .חירות
  

לידידי הגאון רבי גמליאל  ובספר הנפלא פרדס יוסף על הגדה של פסח

ל ''נמי דן בזה וכותב ששאל שאלה הנה ''מ קכ''א ע''הכהן רבינוביץ שליט

א ופסק צריך לחזור ''להגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי שליט

   .ולאכול בלא הסיבה
  

  מדוע מי שאכל מצה בלא הסיבה צריך לחזור ולאכול 

  ?הרי יכול לצאת במצה שאוכלים בכורך

 כל מי שצריך הסיבה אם אכל או 'ק ז''ב ס''ח סימן תע''ע אור''בשל ''קימ

שתה בלא הסיבה לא יצא וצריך לחזור ולאכול ולשתות 

  .בהסיבה
  

ולא , הרי כל הטעם שחייב לאכול מצה בפני עצמה :יש להקשות

 משום דאתי ,יוצא ידי חובת מצוות אכילת מצה באכילת כורך

 א"ו ע''פסחים קט' בגמכמבואר , דרבנן ומבטל למצה דאורייתא מרור

נמצא דבאכילתו , אם כן מאחר וחיוב ההסיבה הוא רק מדרבנן

, הראשונה בלא הסיבה כבר יצא ידי חובת אכילת מצה מהתורה

כ "וא,  רק מדרבנןומה שצריך לחזור ולאכול בהסיבה הוא

דמצה זו חיובה היא רק מדרבנן , לכאורה יצא ידי חובתו בכורך

דרבנן ואינם רק  וגם מרור ,כי את הדאורייתא כבר קיים

ת ''וכן בשו, ח''ח סימן ל"ו או"ם ח"ת מהרש" בשוכך מקשה, מבטלים זה את זה

  .'א אות ב'''מן לסי' וכן במקראי קודש פסח חלק ב', ג אות ג''סימן ל' בנין שלמה חלק ב
  

  :איכא כמה תרוצים

לדידן איכא נמי ספיקא שמא הלכה כרבנן דאין מצוה  .א

כ כיון שכבר אכל "א, בכריכה והוי רשות וחיוב הסיבה דרבנן

כך ,  אתי רשות דמרור ומבטל למצה דרבנןני עצמומרור בפ

  .ח''סימן ל' ם חלק ו''ת מהרש''תירץ בשו

בהגדה כך כתוב ,  בר אכל את הכורךדכ,  מיירי בכזית של אפיקומן.ב

   .ל"ש הכהן מווילנא ז"הגרכך תירץ של פסח עם פירושי גאוני ווילנא ש

  ?מי שרוצה לאכול מרור בהסיבה האם מותר

, יקח כזית מרור ויאכלנו בלא הסיבה' ק א''ה ס''ח סימן תע''אור ל''קימ
 עיין בספר מעדני אשר בענין מה יותר מהודר לכתוש את  המרור או לאכלו שלם כמו שהוא

   .ה''מ קכ''חג הפסח ע
  

כך כתב , אינו אוכל בהסיבה שהוא זכר לעבדות  כיון:וטעם הדבר

  . ד''ק י''ה ס''ח סימן תע''במשנה ברורה אור

  

 אם רוצה להחמיר לאכול מרור בהסיבה האם רשאי יש לחקור

  .או דילמא אינו רשאי וצריך לחזור בלא הסיבה
  

אף על גב דמרור אינו ל ''כתב וזה ''חיים סימן תעאורח  בית יוסףהנה ה

  .צריך הסיבה אם רצה לאכלו בהסיבה אין בכך כלום
  

 שכתב אימתי צריכין ח"ז ה"פם " מדברי הרמב:מביא ראיהו

 ושאר ,הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבע כוסות

 , ואם לאו אינו צריך, אם הסב הרי זה משובח,אכילתו ושתייתו

 משמע שאם רצה ,כתב אבל מרור אינו אוכלו בהסיבהומדלא 

  .לאכלו בהסיבה אין בכך כלום
  

 דאכילתו ושתייתו משמע אכילה :אף על גב דאיכא למידחי

ל " ולאפוקי אכילת מרור כתב כן י,ושתייה שאינה של מצוה

עיין , דהיינו כי היכי דלא נימא דאכיל מרור בהסיבה הוי משובח

כ משובח "איך היה עולה על הדעת שמרור גשהקשה י '' סימן רח''ת דברי יציב  אור"שוב

 אבל אין הכי נמי שאם רצה דמה חירות שייך בוימררו חייהם, בהסיבה

  .לאכלו בהסיבה אין בכך כלום
  

דכיון שהוא זכר :  העיר על הבית יוסףה''סימן תע ובפרי חדש

לעבדות ראוי היה שלא יאכל אותו בהסיבה דהויא תרתי 

  .מ הבית יוסף צודק''יק דמומס, דסתרי
  

 יין איתמר א''ח ע''פסחים ק'  מהא דאמרינן בגמ:ומביא ראיה

ואיתמר משמיה דרב נחמן אין , משמיה דרב נחמן צריך הסיבה

ולא פליגי הא בתרתי כסי קמאי הא בתרתי כסי , צריך הסיבה

אמרי לה , אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא, בתראי

דהשתא הוא דקא מתחלא , מאי בעי הסיבהלהאי גיסא תרתי ק

, תרי כסי בתראי לא בעי הסיבה מאי דהוה הוה, לה חירות

ואמרי לה להאי גיסא אדרבה תרי כסי בתראי בעי הסיבה ההיא 

תרי כסי קמאי לא בעי הסיבה דאכתי , שעת דקא הויא חירות

השתא דאיתמר הכי ואיתמר ' ומסיק בגמ, עבדים היינו קאמר

ג דיש סברא שלא להסב ''חזינן דאע, ידי בעי הסיבהאידי וא, הכי

מ אם רוצה להסב ''מ, בכוסות הראשונות דאכתי עבדים היינו

  .ה לגבי מרור''כ ה''א', רשאי דהרי כך מסקינן בגמ
  

ואנו אוכלין אותה דרך ,  דהרי מצה דהויא לחם עוני:ועוד ראיה

בה אלא שלא חייבו במרור לאכלו דרך חירות לפי שאין , חירות

כ במצה דהויא זכר לחרות שלא הספיק ''משא, אלא זכר לשעבוד

  .בציקם להחמיץ עד שנגאלו
  

אף אמנם ד: הראיות'  דחה בה''אורח חיים סימן תע ברכי יוסףאבל ב

מ ''ומד תרי כסי קמאי לא בעו בסבה משום דעבדים היינו "דלמ

שאין הכוסות משום ,  למרורמכל מקום לא דמי, רשאי להסב

לשונות של ' כוסות זכר לד' אלא אדרבא הד,  לעבדותעצמם זכר

נימא דאינו רשאי ,  אבל מרור דאיהו גופיה זכר לעבדות,גאולה

  .להסב
  

שלא ,  דיש בה חירות גם כן:וגם אין ראיה ממצה דהוי לחם עוני

ואינו ,  לא כן מרור כולו מרור,ולהכי בעיא הסבה, הספיק בצקם

  . להסבאימא דאינו רשאי , אלא זכר לעבדות
  

 דאם ד''ק י''ה ס''ח סימן תע''אור פסק המשנה ברורה :ולענין הלכה

  .רוצה להסב במרור רשאי



  ?מה עשו בני ישראל עם הקרבן פסח כשיצאו ממצרים
 וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארותם ד''ב ל'' יבפרשת בא

  .צררות בשמלותם על שכמם
  

ינו אלא  איתא משארותם שיורי מצה ומרור או אובמכילתא
כשהוא אומר לא תותירו ממנו עד בקר הרי פסח אמור , פסח

  .שלא היו רשאין להותיר
  

 דהא איכא עצמות , אף הנותר הוצרכו לשרפוריה :יש להקשות
 שנהשיש בהם מוח שצריכין שריפה בששה עשר כדאיתא במ

כ מדוע לא הוציאו את זה כדי ''א,  העצמות והגידיםי"ז מ"פסחים פ
  .ה בפנים יפות פרשת בא כך מקש,לשרוף

  

כיון דאותן עצמות כיון שנותרו ואין ראוים לאכילה  ד:ומתרץ
  .שוב לא היה אוכל נפש ולא היו מותרים לשאת על שכמם

  

אף על , נראה דשרפו הנותר ביום טוב ד:שם כתבמשך חכמה וב
משום דאמר רב אשי דאין עשה דוחה לא , גב דאסור לשרוף

 וכל זמן ,כתוב ביום טוב" תוןשב"משום דעשה ד, תעשה ועשה
דכולהו מקדושת , שלא ניתן השבת לא נאמר שבת ביום טוב

, ואז קודם מתן תורה עדיין לא נאמר שבתון ביום טוב. שבת
  .ולכן שורפין הנותר ביום טוב, והרי דחי עשה ללא תעשה

  

דהיו  :מהמכילתאמוכח ד כתב 'זרע אברהם סימן זת "שווכן כתב ב
ר ביום טוב והא אין שריפת קדשים דוחה שורפין הפסח שנשא

ת " דהוי עשה ול'ד ב''שבת כ ואולי משום דרב אשי אמר ,יום טוב
 קודם תן תורהעשה דשבתון שבת והעשה לא נאמרה קודם מ

,  דלא יעשה מלאכהא תעשה ואתי עשה ודחי ל,שנצטוו על השבת
  . הנפלא דברי שלמהס''א מח''מאמר זה שמעתי מידידי הגאון רבי שלמה צבי גוטמן שליט

  

  בכור ששכח ואכל בערב פסח לפני ששמע סיום 

  ?האם מותר לו להמשיך ולאכול כל היום בלא סיום

 גרסינן במסכת ל '' וזע''אורח חיים הלכות פסח סימן ת טוראיתא ב

 והטעם זכר לנס שניצולו ,סופרים הבכורות מתענין בערב פסח

  .ממכת בכורות
  

 בערב פסח לפני ששמע סיום האם  בכור ששכח ואכליש לחקור

  . מותר לו להמשיך ולאכול כל היום בלא סיום
  

' ח חלק ב''אורת ארץ צבי ''פ מה שהקשה בשו'' נראה ע:מעדני אשר

מדוע בכור העושה סיום בערב פסח מותר לאכול כל  ט''סימן ע

כ העושה סיום בתשעת הימים אינו ''משא, היום של ערב פסח

ותירץ דבשבוע שחל , אותה סעודהמותר לאכול בשר רק ב

בתשעה באב האיסור על עצם אכילה לכך אסור אחרי הסעודת 

כ בתענית בכורים אין איסור אכילה מצד עצמה רק ''משא, מצוה

, כ כיון שאכל כבר לא קיים התענית''א, תענית זכר לבכורים

כ בשאר תענית להרבה שיטות אף שאכל חייב להתענות ''משא

כ לפי זה לגבי נידון ''א, איסור אכילה'  תענית ב'ענינים א' דיש ב

  .דידן כיון שאכל בלא סיום מותר להמשיך לאכול

  

  
  מדור משיב כהלכה

  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע
האם יכול לפטור את עצמו בטענה שכיון שליל , וגנבו את הפקדון, פ ולא נעל את ביתו בליל פסח" אדם שקיבל פקדון בער?פקדון שמירתו בליל פסח כיצד. א

  .ול את הדלת ואין זו פשיעהמדינא מותר לו להימנע מלנע, שימורים

שמות יב ו י " ופרש,ה שתי מצות דם פסח ודם מילה שיתעסקו בם כדי שיגאלו"קשה על מה שכתב במכילתא נתן להם הקב .אימתי מלו את ישראל בפסח הראשון. ב

 יקרב אזהמול לו כל זכר ו' שמות יב מח מלא הואכ איך שחטו ועשו הפסח כשהם ערלים ומקרא "ע א"צ, שתי מצות דם פסח ומילה שמלו באותו הלילה ונתן להם

  .ואם מלו רק בלילה איך היו מותרים לשחוט,  ושחיטת הפסח אינה כשרה אלא עד הערב',לעשותו

  . גזל בקום ועשהע איך מותר לו לבערו הרי הוא עובר על איסור"וצ,  חמץ של נכרי שקיבל עליו אחריות הדין הוא שמחוייב לבערו.גזל גוי בחמץ המחוייב לבערו. ג

כ "ע א"וצ, ל כדבר שיש לו מתירין ולא בטל"מחדש שכל דבר שיכול לאכלו שנתערב קודם זמן איסורו הו, ל"ה א"א ד"בנדרים דף נח ען "  הר.מ"פ דבר שיל"חמץ בער. ד

חשב דבר שיש לו מתירין ושוב לא ייבטל אף לכאורה יהא נ, חמץ קודם הפסח מדוע הוא בטל בשישים ומותר בפסח הרי מכיון שיכול לאכול הכל קודם הפסח

  .קודם פסח

ע חל שמיני בערב פסח האם מעכב את " ילכ"וא, מחמת הספק, ל שתינוק דנולד בין השמשות נימול לתשעה"קיי  .נולד בין השמשות אם מעכב אביו מקרבן פסח. ה

  .ני דהרי אולי באמת הוא ערל שמילתו הייתה צריכה להיות בשמיאביו באכילת הפסח

  . מה הדין מילה שלא בזמנה בערב פסח שחל להיות בשבת האם זה דוחה שבת מדין מכשירי מצוה שדוחין את השבת?מילה שלא בזמנה תדחה שבת. ו

 לו אסור מוחל אינו האב ומשמע דאם, לבנו מוחל האב דמסתמא מפני ומבואר שהוא )ב תעב 'סי( בהסיבה חייב אביו אצל בן ל" קי.מדוע בן לא צריך להסב אצל אביו. ז

 מצות מפני א"שידחה כיבוד או נ"וה, דרבנן מצוה מפני' ואפי ,שבתורה המצוות כל נדחה מפני א"או כיבוד דהרי, המצוות מכל הסיבה מצות ש"מ  וקשה.להסב לבן

 רכ''סיש "ת הריב"בשו דמבואר, ימחול שהאב יועיל מה כ"א ,כ"ג עמו כשבנו מיסב לאב בזיון בזה דיש משום שאני דהסיבה נאמר  ואם.בהסיבה הבן ויתחייב, הסיבה

   .למחול יכול אינו הוא בזיון לו שגורמים דברים על  אבל,כבודו על למחול רק יכול דהאב ד"הראב בשם

  . גוי שמכרו לו את החמץ בערב פסח ורוצה להתגייר בפסח מה יעשה.גוי שמכרו לו חמץ וחפץ להתגייר.ח

  .שלספר ביציאת מצרים ,מי שלומד בליל הסדר הלכות פסח או בעניני סיפור יציאת מצרים ולא מוציא בפיו האם מקיים המצוה .מצות הגדה בפה או בהרהור. ט

חוץ מלחמי . [ומצינו שבאמת בבית המקדש אסור להביא חמץ, מדוע אנו אוכלים זאת כל השנה, ואת הרוע, אם חמץ מסמל את היצר הרע .חמץ הוא היצר הרע .י

  .]הלחםתודה ושתי 

  .האם החמץ אסור בהנאה לאחר הפסח, לכאורה לא יכולים לבטל את החמץ דאין ייאושם ייאוש והפקרן הפקר) קודם הפסח(קטנים שירשו חמץ . חמץ של קטנים. א"י

  ? כיצד יתכן שיהודי יחזיק בפסח חמץ שלו והוא אינו חייב לבערו מדאורייתא:חידה. ב"י

  ?)ואפילו שהוא איש בריא ( לצום בערב פסח איך יתכן שאסור לבכור:חידה. ג"י

  ? מתי יש חיוב לספר לבנו את יציאת מצרים בנוסף על ליל פסח:חידה. ד"י

  ? איך יתכן חנות שכל השנה אסור לקנות בה פרט לערב פסח:חידה. ו"ט

  ?שלכל העולם הוא מותר באכילה ובהנאה פרט לאדם אחד,  איך יתכן חמץ שעבר עליו הפסח:חידה. ז"ט
---------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------- ----- ------ --------  

 כללי השתתפות
  . 1000₪אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך , כל תשובה נכונה. 1
  .כך שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה,  על כל שאלהכל תשובה נכונה. 2
  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3
  . או עד ראש חודש,ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4

נא ] 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון [ meir.s1000@gmail.com או במייל 077-5558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5
  .ת המכתב על כמה שאלות השיבוכ נא לציין בתחיל"כמו. לציין שם וטלפון על התשובות

יש עדיפות -. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס, בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים    
  .נ"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה

 ח אייר"לוח עד רתשובות ניתן לש



  

  
  

äøéáò úáùçî ìò øôëé äìåò ïáø÷ù êéøö òåãî äøéáò äðéà äøéáò úáùçî éøä  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî ' éîìùåøéç ÷øô àîåé 'î óã'' ã ïåòîù éáø éðú

éàçåé ïá ,áìä úøéáò éøåäøä ìò àìà äàá äìåòä ïéà , äøôë íéëéøö òåãî úåù÷äì ùéã
ììë ,îâá ïðéøîà éøä 'ì ïéùåã÷''ò è''á î 'á÷ä ïéà äòø äáùçî''äùòîì äôøöî ä, àéåä àìã 

íåìë ,à''äæ ìò äìåò úøôë íéëéøö òåãî ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àåãî''úãä é÷éæçî ö 
äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  

õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'ì ïéùåã÷''ò è''á î'úåøéô äúùòù äáùçîã  , äùòù åðééä
çà''äáùçîä ìò ïë íâ ùðòð äøéáòä ë ,àå''äøéáòä äùòù ïôåàáã øîåì ùé ë äìåòä æà 

øäøäù äøéáò øåäøä ìò øôëî , ìò ùðòð åðéàã àäã äéì àøéáñã ùéã äàøð ãåòå
äøéáòä ïî ùøéô åîöòîùë åðééä äøéáò øåäøää , ñðåàî äøéáòä äùò àìå ñðàð íà ìáà

øåäøää ìò ùðòð æà åðåöøî àìå ,äæë øåäøä ìò øôëì äìåòä àá äæ éôìå   .  
  

õéáåðéáø ïäëä øæòéìà éáø ïåàâäèéìù '' àçî''ùîù úéá ïè÷ä úøåú àìôðä ñ  
ò õøúì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'ë øéæð'' â øùá åãéá äìòå øéæç øùá ìåëàì ïéåëúðù éî

äìè ,äçéìñå äøôë äëéøö äøåú äøîà , íéðåøçàä åù÷äåîé÷ àä'' äòø äáùçîã ì
á÷ä ïéà''äùòîì äôøöî ä ,à''øåñéà úáùçî ìò äøôë êéøö òåãî ë , åöøúå

àá íéðåøç ïééòô ïéùåã÷ á÷òé ïåéòá''ò à''á äáùçîä ïéôøöî ìòåôá äùòîä äùòã ïåéë 
äùòîì ,à''ðä éôì ë''äøôë êéøö äáùçî äæë ìòã øéôù éúà ì.  

  

äøä''èéìù óåéôåö ïäëä áàåé â'' à÷øá éðá ïéæìàåå ììåë  
ò õøúì äàøð''îâá àìåò éøáã ô 'î ïéùåã÷ 'ò''à î 'ò''ùø ùøéô ô''ãëå íù é íâ áúë åéøá

 äáåùú éøòùá äðåé åðéáøà øòù 'ä úåà 'äá äðùå äøéáò äùòù ïôåàáã , áùåçù áåù
ðä éôì äæ ìò ùðòðå äøéáòë åì áùçð øáë äøéáò äúåàá àåèçì''øéôù éúà ì  , ãåòå

ò øîåì ùé''îâä éøáã ô ' éîð ùðòð ìòåôì äòøä åúáùçî äàöéù ïôåàáã íù
òá äøåàëì àðååâ éàäëáå äáùçîàäáùçîà äøôë éîð ïðé , éàäëáã úåçãì ùé éìåàå

äæá ïééòì ùéå äáùçîà éîð øôëé äùòîä ìò øôëîä àðååâ .  
  

åúùàì äàéáäìå äðåúçäî äðî ìåèéì çøåàì øúåî íàä  
á íúðãù äîäðî åì ùéâä øöìîäå äðåúçì ïîæåäù çøåà , úà ìåèéì çøåàì øúåî íàä

åúùàì äàéáäìå åúðî ,øåàäã íéøáåñä úèéùìåéôì äñéðëîùë ÷ø äðîá äëåæ ç åà 
ìæâ ùùç àéåäã øåñà àîìéã.  

  

äøä''èéìù èå÷ éëãøî â'' à÷øá éðá  
ù ïééöì ùéñåúä 'á''ë î'' á áúë ìù àìà åìù åðéàù øáãî åøáçì ìåëàì ïúåð íãà íàã

òà åøáç"ù ùåàéã ééáàë äëìäã åìëàì øåñà äöøúé åøáçù òãåéù ôúòãî àì àì 
òàå ùåàé éåä"ùäã âçéð àúàçéð éåä àì àø÷éòî äéì àäéì  ,ùä íðîà'' êåç''ðù ïîéñ î'' ç

ñ''à ÷ ' áúëå úôñåúä éøáã úà àéáä ðéôúñîã åàì éàåàøúåîù øîåà éúééä , ùåàéå 
éðàù úòãî àìù,çà íâù "ùàééî åðéà ë,òáå àåä ïëéä òãåé åðéàù íåùî àìà " àåä ë

à ùàééúî"éøîà ëïðéãéì éúà àøåñéàá àø÷éòî äúùä àä ùåàéá éà äð÷é äîáã à 
ùàééúî åðéà,éä åìàå äùàééúî àì åìöà àåäù òãåé ,àùî " òåãéù ïåéë àëä ë

öøúéùåà "îúñîã äéãéì éúà àøúéäá éîð àúùä ëàäæ ìò ãéô÷î åðéà .   
  

äåáâì øåñà èåéãä åá ùîúùðù øáã éøä çáæîì úåîäá áéø÷äì øúåî êéà  
ø÷î êéà íäøáà ïâîä íùá íúù÷äù äîèåéãä íäá ùîúùðù úåîäá çáæîì ïéáé ,

îé÷ éøä''çáæîì øåñà èåéãä åá ùîúùðù øáãã ì ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øåñéà ùé ùã÷îä úéáì ÷øã íäøáà ïâîä íùá íúöøúù äî , øáãá ùîúùäì

èåéãä åá ùîúùðù , øåñéà ïéà çáæîì ìáàèåéãä åá ùîúùðù øáãá óà ùîúùäì ,
øúåé øåñàì øáúñéî çáæîä éáâì éøä úåù÷äì ùé.  

  

ùôð çå÷ô ìù áöîá óà çáæîä ìò íåî ìòá ïáø÷ áéø÷äì øåñéà ùé íàä  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' ð ïéèéâ''ò å''à î ' øîà àöî÷ øá àöî÷ã

éàãåäé êá åãøî øñé÷ì,à "øîéé éî ì,à " ìàðáøå÷ åäì øãù ,äéì ïéáø÷î éà úéæç, 
àúìú àìâò äéãéá øãù ìæà,íéúôù áéðá àîåî äéá àãù éúà÷ã éãäá  , äì éøîàå

ïéòáù ïé÷åãá ,àåä àîåî åàì åäãéãìå àîåî äåä ïãéãìã àúëåã, äéáåø÷ì ïðáø øåáñ 
úåëìî íåìù íåùî ,ñìå÷áà ïá äéøëæ éáø åäì øîà ,éáâì ïéáéø÷ ïéîåî éìòá åøîàé 

çáæî , úåù÷äì ùéúåëìî íåìù íåùî ïáø÷ä úà áéø÷äì åöøã ïåéë ,òêçøë ì åá äéä 
ùôð çå÷éô íåùî ,à"ø äçã êéàä ë 'éøëæä éìòá åøîàéã úîçî íäéøáã ñìå÷áà ïá 

çáæîì ïéáø÷ ïéîåî ,äéøíéøåñéàä ìë äçåã ùôð çå÷ô  ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ãéøô äãåäé äùî éáø ïåàâä'' à ùàøñ ãåîìúä øåàî  ììåë .ìéæøá àìåàô  
 ôò áùééì ùé"ùøäîä ã" äîìù ìù íéá ìá"ì ÷" ç úåðùì àìù ùôðä úà øåñîì êéøöã

ïéã äøåúä ïî ,ôìå"é æ" ïéîåî éìòá åøîàéù øçàîã øáñ ñìå÷áà ïá äéøëæ éáøã ì
àöîð ïéáø÷ äøåúä ïî ïéã úåðùì åàåáéã ,êë ìò ùôðä úà øåñîì êéøö àìéîî .  

  

äáä''éð ïåðøà äîìù ç'' å÷øá éðá á÷òé úåìä÷ úáéùé  
õøúì éúòîù ,îâä úðååëù 'åîåîá êìîä ïáø÷ úà áéø÷äì ååéö íéîëç úîàáù íù ,

ñìå÷áà ïá äéøëæ íäì øîàå ,ò ïéáø÷ ïéîåî éìòáù êìîì åãéâéù''çáæîä â , åðééä
ò åîåîá åðáøå÷ úà åáéø÷äù''ãåàî ñòëé êìîäå çáæîä â ,äéäé àìù ÷ø àìã ïáø÷ 

ïåöøì ,äøéáò åì äéäé ãåò àìà.  
  

äáø÷ää úòá ìåâéô úáùçî áåùçì íéìåëé íä éøä íéåâî úåðáø÷ ïéìá÷î êéà  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ñ øéæð''áò ''à î'  íéåâä úåáøì ùéà ùéà

ìàøùéë úåáãðå íéøãð íéøãåðù , éñåé éáøá øæòéìà éáø úèéùì úåù÷äì ùéãî íéçáæ'' æ

ïáø÷á ìåâéô úáùçî áåùçì íéìåëé íéìòáäã äéì àøéáñã ,à'' ë úåðáø÷ ïéìá÷î êéà
 éåâî ùåùçì ùé éøäéåâä ìâôé àîù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
 åøôñá ìéâðò óñåé éáø ïåàâä ÷ñò äáåø÷ äìàùá äðä"íéðåîù úåøåáâ" , ãöéë àéäå

ñ úçðî áéø÷äì ïúéðäèå ,äàîèð àéä íà éøä , ìåâéô úáùçî áåùçú éàãåå àéä
íéøøàîä íéîä äá åòâôé àìù äìñôì éãë äçðîä úáø÷äá ,àå"à ë"ò ÷åãáì à" é

äúà÷ùä ,øô øùà éðãòî ïåéìéâá åéöåøéúî ÷ìçå åúìàù íúàáäå ìåñô äðáø÷ã '
òùú àùð"á,áúëù íéöåøéúäî ÷ìçå  åðáø÷ íéìá÷î êéà àéùå÷ä úà íâ íéöøúî ú

íééåâî ,åíä åìà ,äèåñä åà éåâä úà åáééçé , íðîæá åìëàéé ïáø÷ä åà äçðîäù øîåì
íîå÷îáå ,ë åúøéîà úà åúáùçî ìèáé àì úøçà áåùçé íà íâ àìéîîåîâá øàåáî '

ñ íéçñô''â åðéãë áéø÷éù øîàé ïäëä íà ïëå, éúàã úàæ ìèáì íéìòáä úáùçî ìëåú àì 
ïäëä ìù øåáéã ,äáùçî ìèáîå, ìù íéìòáä, áéø÷îä ïäëä øîàé éåâ ïáø÷á ïëìå 

åðéãë áéø÷îù ùåøéôá .  
  

äìéôúä éðôì ïîå÷î åäæéà ÷øô à÷ååã øîåì åð÷éú òåãî  
 éðôì ïîå÷î åäæéà ÷øô à÷ååã øîåì åð÷éú òåãî íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

äìéôúä ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â'' àçî ãåå÷ééì''öåà àìôðä ñíéä úåø  
ã ïééöì ùé ìàøùé úøàôúá ÷øô íéçáæ ùåãéç øáã áúë , éììë åá ùéù äæ ÷øôù

àéä úéðåîã÷ úåðáø÷ä ,ïëùîä éîéî ãåò , íéðôì íéìëàðå åá øîàð ïëìù" ïî
íéòì÷ä" ,ùã÷îáù äøæòä úåöéçî íå÷îá åéäù ïëùîä éòì÷ åðééäå .  

  

äøä''èéìù æéåäñééå ìåàù íäøáà â'' àåøé øàîèàñ ììåëíéìù  
ïééöì ùé ã íéð÷æ úøèòáð ïîéñ 'à úåà'  íòè ãåò áúëæå" úëñî ìù äæ ÷øô åð÷úù íòè ì

à÷åã íéçáæ ,ú÷åìçî ÷øôä åúåà ìëá ïéàù éôì ,éðéñî äùîì äøåøá äðùî àéäå , ùéå
îù ïë íâ äá"úåáéú ã ,äàéø÷ä íòå ,ùî ïéðîë àåä éøä"ä ,òáù äøåúäù øîåì" ô

éðéñî äùîì äðúð.  

 

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"שליטאשר אנשיל שוורץ להרב 

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
úëøòîä éðééðò ìëá íéøåøéáì ,ìèá :057-3166560  

úëøòîì øù÷úäì àð íééåðîä éôìàì óøèöäì ïééðåòîù éî  

ãåð äæ ïåéìâò á" åðéãéãé é 
åéçéù øãä ñåôã éìòá  

òåáùá òåáù éãéî íéñéôãîä  
äàìôð úåøéñîá øãäå øàô áåøá ïåéìâä úà  

 çñôä âç ìâøì úåááø éåëéæì  
öåé ìëî úçð ååøé úåááø éåëéæ úåëæáù àååòø àäé" ç  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

çîùå øùë çñô âç úëøá  
 éìåãâìãéîú åðéãé úà íé÷æçîä øåãä  

 úëøòîä éðáøìíéáøä úà íéëæîä  
 íéãáëðä íéîøåúìíéáøä úà íéëæîä  

 íéãáëðä íéöéôîìíéáøä úà íéëæîä ìáú éáçøá  
 øãä ñåôã éìòáìíéáøä úà íéëæîä  

úëøòîä æëøìíéáøä úà äëæîä   
ìáú éáçøá íéàøå÷ä úåááøìå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäøù ãåã äùî èéìù'' àíéìùåøé  

åðá ñðëéä ìâøì  øîë ìàëéîéð''å  
åðéáà íäøáà ìù åúéøáì   

æî úëøáå" áøä åðéãéãé åéáàì èøù ïåòîù èéìù" àëðî"î ìñæðàö úåãå  
 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëîäðôé øùà ìëá çéìöéå  

 úîùð éåìéòì áãåð äæ ïåéìâ  

 ãéñçä áøä  

 áøäøùà éñçä áøä ïá ãäãåäé íäøáàæ ''ì áà÷àé 

áìð"é ò''òùú øãà æ''ú â.ð.ö.á.ä.  


