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 תשפ"ב אב שישיתמהדורה 

 הקדמה
ולהדפיס את עיקרי הדברים שנדונו במהלך הלימוד. ובאמת  פסחרך על אשר זיכני ללמוד הלכות באודה לה' ית

 אלא שהדברים יהיו מסודרים לי ולשכמותי., אין בכוונת חוברת זו לחדש הלכות וכד'

עם דברי , הראשונים העיקריים בסוגיאלאחר מכן את דברי , השתדלתי תחילה להביא את מקור ההלכה בגמ'

 ט"ז ומ"ב. וכן את הנידונים המעשיים באותה סוגיא ואת דברי פוסקי, מג"א, והחונים עליו, מרן הבית יוסף והשו"ע

כשהתחדשו במהלך , השתדלתי להביא את כל דברי הפוסקים האחרונים מכל העדות תחת כפיפה אחת, זמנינו

א להם מקום בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים הוספתי את הדברים בגוף הלימוד סברות וחידושים אשר נמצ

אך לא הוספתי דברים שאינם מעוגנים בפסיקה ההלכתית ואשר אין בהם עזר ללימוד הסוגיא הלכה , הסיכום

 למעשה. 

משא ומתן בדברי הראשונים בלא , מבנה הסיכום שמתוכו נובעת גם התועלת ממנו היא הבאת דברי הגמ'

הבאת הדיונים ההלכתיים בזמנינו מתוך הפסיקה הלכה למעשה , הבנת העקרון שבכל סוגיא והלכה, יכותאר

השתדלנו להקיף  .הגי העדות השונותפוסקי ומנ ו בשו"תים ובספרי ההלכה. והבאתוהנימוקים ההלכתיים שהובא

את כל עיקרי הדיונים השייכים לכל סעיף וסעיף, אלא שיש להעיר שבחלק מהמקורות הגענו דרך ספרים אחרים, 

ולא בכל מקור ומקור ציינו לכך, והדברים נערכו שיהיו בהירים ומקוצרים כפי שיכולנו בלא להשמיט מדברי 

 רבותינו.

ותומכים , רי היקרים על שדואגים לי במסירות עד אין קץביע תודה עמוקה והכרת הטוב להוהכאן המקום ל

, הם אלו שדחפו אותי להדפיס ספר זה, ולא חוסכים ממני מאומה כדי שאוכל להמשיך ולגדול בתורה, מעודדיםו

 הקב"ה ימלא כל משאלות ליבם לטובה ויזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם.  ובלעדיהם ספר לא היה רואה אור.

שעשו ועושים לעזור לנו בכל מכל כל בטוב , לחמי הרב יוסף דורי שליט"א וחמותי מיכל שתחי' הודאה מיוחדת

ולרוות , כשאיפתם ועמלם תמיד, עין ובהרחבת הלב. יהי ה' עמם לראות בנים ובני בנים עוסקים התורה ובמצוות

 נחת מכל יוצאי חלציהם בבריאות ובשמחה.

וכל חפצה שאגדל , העוזרת לי ללמוד תורה בשקט ושלוה, י'הכרת הטוב מיוחדת לאישתי הודיה חיה שתח

 בתורה מעלה מעלה. יה"ר שנזכה לראות את בנינו ובני בנינו עובדים את ה' בשמחה ואהבה. 

לעומד בפרט וממנה הכח להגות בתורה מתוך דיבוק חברים. ו, ברכה לישיבת מרכז הרב בה אני זוכה ללמוד

 ויזכה להמשיך להרביץ תורה בישיבתנו הק'. , ט"א יבורך מפי עליוןשה רה"י הרה"ג יעקב שפירא שליברא
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עבר וחס עליו שלא יתקלקל. הצנעת כלי חמץ בפסח. שימוש בכלי איסור ש



 
 

עליהם י"ב חודש. ב. הכשרת כלי מלבנים ועפר. ג. הכשר סכינים. מה חשוב 

לכלי ראשון. שפשוף קודם הגעלה. הגעלת קומקום ומיחם שיש בהם אבנית. 

ד. כלים הטעונים ליבון חמור. עד כמה מלבנן. אופן הכשר חצובה וברזלים 

לעו כך שעל הגז. אופן הכשרת פלטה חשמלית. אופן הכשרת תנור. ה. כבו

פולטו. הכשר מיקרו גל. הכשר שיניים תותבות. הגעלת כלים בכלים של 

זמנינו. ו. האם הולכים אחר רוב תשמיש הכלי. ז. כלי שמתקלקל ע"י הגעלה. 

ח. הכשרת כלי עץ ואבנים. הכשר כלי פלסטיק וכד'. ט. הגעלת כמה כלים 

נים בה. יחד. י. הגעלים סלים שמולחים בהם הבשר. יא. דין מחבת שמטג

הכשר מחבת טפלון. הכשר תבניות אפיה. הגעלת הכלי בשתי פעמים. יב. 

הגעלת ידיות הכלים. יג. כלי שיש בו טלאי. יד. הגעלת מכסה הקדירה. טו. 

כיסוי ברזל ע"ג לחם. זיעה ביבש. טז. הכשר מדוכה. יז. הכשר כלים המכינים 

כשר השולחנות. בהם בצק. יח. הכשר הנפה והמפות. יט. הכשר הרחת. כ. ה

ניקוי המקרר, ארונות וכד'. כא. הגעלת כלי חרס שנאסרו ע"י כבישה בצונן. 

הכשר כלים ע"י מילוי ועירוי ג' ימים. כב. כלים שתשמישן חמץ בצונן. כג. כלי 

חרס מחופים. הכשר כלי אמייל/אמאיל. כד. כלי עץ המצופים. כה. הכשר כלי 

קס ודורלקס. כז. הכשר שפודי בשר. שתיה. כו. הכשר כלי זכוכית. כלי פייר

 כלי פורצליין. הכשרת ה'כיור'. הכשר השיש שבמטבח.

 201 .................................................................. זמן וסדר הגעלת כלים -סימן תנ"ב 

, תחילה ין בהעילא. הגעלה קודם זמן איסורו ולאחר מכן. הגעלת היורה שמג

. הגעלת חד. גב יוסוף. הגעלה בזמן שהמים רותחים. ב. הגעלת כלי בשר וחל

ים. ו. שקר מבשאהרבה כלים יחד. ד. הגעלה בצבת. ה. הגעלה בחמי טבריה ו

 הגעלת כלי גדול. ז. שטיפה לאחר ההגעלה.

 208 ......................................................... דיני החיטים וטחינתם למצות -סימן תנ"ג 

א. מצה משאר מיני דגן. מצה משאר מיני דגן לחולים. זיהוי השיבולת שועל. 

מנהג איסור קטניות. אכילת קטניות. מנהג ברירת האורז. תערובת קטניות. 

חשובים שאר שימושים בקטניות. השהיית קטניות בפסח בביתו. אלו מינים 

לקטניות. דין שמני קטניות. מיני קטניות שלא היו בזמן שנתחדש האיסור. 

כלים שבישלו בהם קטניות. התרת נדרים למחמירים בקטניות. ב. עיסה 

מחיטים ואורז. ג. בדיקת החיטים מנשיכת עכבר. ד. שמירת החיטים. משלוח 

הנחת שקים חיטים ללא שמירה. ה. לתיתת החיטים. ו. שימוש בשקי קמח. ז. 



 
 

על הבהמה או זע"ז. ח. ניקוי הריחים והשגחה על הטחינה. ט. טחינת החיטים 

 יום או יומיים קודם הלישה.

 224 .............................................................. באיזה מצה אינו יוצא י"ח -סימן תנ"ד 

ולה. צה גז. מדא. סוג הקמח לאפיית המצות. ב. עיסת כלבים. ג. חליטה. 

 הקנאת המצה לאורחים.

 230 .............................................................................. דין מים שלנו -סימן תנ"ה 

מת הכונת בש א. זמן השאיבה ושמירת המים. שאיבת מים בשבת. מים שהיו

הדין מים ום חובשעת התקופה. ב. מים המכונסים במין באר. ג. לישה במי

 נים.תבליישה ב. לובדיעבד. ד. מים שלא לנו ונתבטלו. ה. נתינת מלח במצה. 

 252 ............................................................... שעור כמות לישת המצות -סימן תנ"ו 

דדים יצד מושיעור חיוב הפרשת חלה. מהי הכמות החייבת בחלה. כ –הקדמה 

ח ר הקמיעושאת הקמח. שינוי המידות. שיעור לפי הקמח או העיסה. א. 

עסקים ים מתשרבכהמקסימלי לאפיית מצות. ב. לש שיעור גדול. עיסה גדולה 

 או התנור גדול. ג. מדידה ביו"ט לצורך מצות.

 260 ......................................................... דין הפרשת חלה ממצות פסח -סימן תנ"ז 

רף. צירוף ל המצת סא. הקדמה. עיסות הנוגעות זו בזו. צירוף סל וכלי. הגדר

יעור כשפה או במקרר, ארונות וכד'. צירוף בסל לבני חבורה שכל אחד לא

כח לה. שאכיחלה. היה בו שיעור חלה ושכח להפריש. הפרשת חלה לאחר ה

 ן.להפריש עיסה ונזכר ביו"ט. ב. הלש עיסה ביו"ט כשאין כה

 271 ........................................................ מצוה ללוש המצה בערב פסח -סימן תנ"ח 

 אפיה קודם י"ד, והדין כשחל ע"פ בשבת. איסור 'שרויה'.

 

 274 ......................................................... דין מקום וסדר לישת המצות -סימן תנ"ט 

ות התעסק. הבא. לישה במקום השמש וביום המעונן. לישה במקום התנור. 

מקום  ם. ד.חריאבבצק. הזמן המותר להשהיית העיסה. ג. קיטוף ידיה במים 

פת ו. הוס מש.שפיכת המים שניקו בהם את העריבה. ה. עברה ולשה תחת הש

 קמח לעיסה רכה.

 282 ............................................................................. דיני מצת מצוה -סימן ת"ס 



 
 

המצות  . עסקש"וא. שימור מדאורייתא או דרבנן. עשיית המצות ע"י גוי וח

עשיית מצת לות בשתדע"י חילונים. טחינה החיטים ע"י גוי. מצות מכונה. ב. ה

"ט. ה. פת ה ביות עבבמצה. אפית פמצוה. ג. ביטול הפרורים. ד. עשיית צורות 

 מצה.בלמים ם שעבה טפח. ו. עיסה ממולאת בשר או גבינה. ז. נתינת ביצי

 291 ....................................................................... דיני אפיית המצה -סימן תס"א 

. גצות. ת מא. הסקת התנור קודם האפיה. ב. סוגי התנור הכשרים לאפי

 תיה. מצה שנאפ מצה שרויה ומבושלת.בדיקת המצה אם אפויה כל צורכה. ד. 

 עם חמץ בתנור. מצה כפולה. מצה נפוחה.

 299 .......................................................................... דין מצה עשירה -סימן תס"ב 

ד. מי  ו מים.ב. מי פירות בלא מים ועם מים. ג. לישה ביין שנתערבו ב–א

ה. ו. לור חשיעביצים ושאר משקים. ה. הלש עיסה במי פירוש יעשה פחות מ

 .פסחחיטה שנמצאת בדבש, יין או חומץ. ז. ברירת המלח קודם ה

 306 ............................................... חריכת שני שבולים יחד, ודיני כרמל -סימן תס"ג 

מח קישול . בגא. חריכת שני שיבולים יחד. ב. תבשיל משמן, מלח וקמח. 

 כרמל ומלילות. טיגון בקמח מצה.

 310 ........................................................... חרדל שנתערב בתוכו קמח -סימן תס"ד 

 נתינת קמח למיני טיבול שיש בהם מים

 311 ........................................................................ דיני מורסן בפסח -סימן תס"ה 

. שפשף שר. גהב א. שריית מורסן לתרנגולים וחליטתן. ב. שפיית מורסן על

 מורסן באווז לח.

 

 314 ............................................... אם הרוק ומי רגלים ודומיו מחמיצים -סימן תס"ו 

המתו. ג. בלפני ם שא. לעיסת חיטים ונתינה ע"ג מכתו. ב. המוצא ריר בשעורי

מי  . טל,. השק שנתלחלח מזיעת החומה. ד. מים שנפלו על הקמח או השק

 ליו דלף.נפל עשמח קאדם. ו. רגלים, מי הפה, החוטם העין והאוזן, חלב וזיעת 

 320 .............................. חיטים שנפלו עליהם מים, ותבשיל שיש בו חיטה -סימן תס"ז 

א. דגן שנטבע בנהר או נפלו עליו מים. ב. דגן שנפל במים ולא נתבקע, ודין 

ירדו עליהם גשמים. ג. חיטים שבאו בספינה והם יבשות וקשות. ד. שיבולים 



 
 

עלים צמחים מהגשמים. ה. דגן שאינו צריך ליניקה דינו כתלוש. ו. חיטים המ

שחלקן מבוקעות. ז. חיטים שבבורות. ח. כשרות דבש של גוים. אכילת פירות 

יבשים. דין הסוכר. ט. תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חטים. י. 

ויה. תרנגולת שנמצא בה חיטה מבוקעת. יא. חיטה בקועה בעיסה או מצה אפ

יב. חיטה שנמצאת בתרנגול שמלגוהו. חיטה שנמצאת בכלי מים ובשלו המים. 

דין בשר, ומים צוננים ששרו בהם תרנגולים. יג. מים מחומצים שירדו לבור. 

שתיית מי הכנרת בפסח. יד. חיטה מבוקעת שנמצאת בתרנגולת. טו. תרנגולת 

 או בזפק העוף.צלויה שנמצאת בה חיטה מבוקעת. טז. חיטה או שעורה שנמצ

 341 .................................. איסור עשיית מלאכה בערב פסח לאחר חצות -סימן תס"ח 

ה נאסר אכהא. טעם איסור עשיית מלאכה בע"פ מחצות ולמעלה. איזו מל

ג. עשיית  רה.בע"פ. עשיית מלאכה ע"י גוי. ב. דוקא מלאכה להשתכר נאס

יפך. ם וההושישעושים למקום שאין ע מלאכה קודם חצות. ד. ההולך ממקום

. ויתר. ו הקהילה העוברת ממקום למקום. ה. התחלת מלאכה במקום שנהג

ד ביצים. ע הפסמנוהושבת שובכים לתרנגולים בי"ד. ז. הושבת תרנגולת כדי ל

 האומן.לים מת כח. גריפת זבל תחת הבהמה. ט. הוצאת הזבל שבחצר. י. הבא

 250 ................................................................. שלא ליחד בשר לפסח -סימן תס"ט 

 אין לומר 'בשר זה לפסח'.

 

 

 352 .............................................................. תענית בכורות בערב פסח -סימן ת"ע 

התענות. ליבים חי א. מקור וטעם חיוב תענית בכורות בערב פסח. אלו בכורים

עליו שימוד ב לנחשתענית בכורות נקבות. פטירת התענית בסעודת מצוה. מה 

 ת האםענירשאי לערוך סעודת סיום. ב. הדין כשחל ערב פסח בשבת. ת

 בשביל בנה. ג. תענית שאר אדם בע"פ.

 357 ....................................................... אכילת פת אחר שעה עשירית -סימן תע"א 

לת מצה ר אכייסוא. אכילת פת, פירות וירקות. שתיית יין בערב פסח. ב. א

ודם זמן כול קלא "ד. אכילת מצה עשירה קודם שעה עשירית. ג. התחילביום י

 האיסור ונמשך.

 363 .............................................................. דיני הסבה וארבע כוסות -סימן תע"ב 



 
 

מצות ארבע  א. התכוננות לליל הסדר. ב. סידור השולחן ומקום ההסבה.

סבת אבל. שה. האי הסבתכוסות. מצות הסבה. ג. כיצד מיסב ודין איטר יד. ד. 

נהג כשלא יצד י. כה. הסבת בן אצל אביו ותלמיד אצל רבו. ו. הסבת השמש. ז

ית היין. ל שתישמן היסב. ח. שתיית הכוסות כסדר. ט. שיעור הכוס. שיעור הז

. ותה יין. יאשאינו י שמיץ ענבים בד' כוסות. שיעור רביעית ומלא לוגמיו. י. מ

ות. יין לד' כוסייב בחני עבושל וקונדיטון. יג. אפילו מצוה ביין אדום. יב. יין מ

ע לחינוך. שהגי ילדליד. נשים חייבות בכל מצוות הלילה. טו. מצוה ליתן יין 

 טז. חלוקת קליות ואגוזים.

 381 .......................................... דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני -סימן תע"ג 

יקנה"ז.  -ה מוצ"ש וברכת שהחיינו. הבדל א. נוסח הקידוש כשחל בשבת,

 אשונהרוס נטילת ידיים קודם הקידוש או לאחר הקידוש?. ב. שתיית כ

ילת בשר ה. אכדורבהסבה. ג. שתיית כוסות נוספים. ד. קערת הסדר ואופן סי

וסת. ו. ו. חרובתבליל הסדר זכר לקרבן. ה. אלו ירקות שיוצאים בהם ידי ח

והלכה  כיום נהגה. אם מברכים על נטילה זו. המנטילה לדבר שטיבולו במשק

ורו. איזו ושיע רפסלמעשה. צורת הנטילה. האוכל פחות מכזית. דיני טיבול הכ

 ה.הגדמצה חוצים ואמירת מה נשתנה. ז. מזיגת כוס שני והמשך ה

 401 ....................................................................... ברכה על כוס שני -סימן תע"ד 

 ה על ד' כוסות.דין ברכה ראשונה ואחרונ

 403 ......................................................................... שאר דיני הסדר -סימן תע"ה 

בוצע המצות ת מא. רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך. האם צריך שיאכלו כזי

לא א וב. אם אין ל דוקא. אכילת שני כזיתות. חיוב אכילת מצה לחולה. מרור.

ה. אכילת -. דיבשכרכן בסמרור לטיבול ראשון. ג. בלע מצה, מרור, והדין כ

צה בלילה ילת מאכ מצה בלא כוונה. ו. אכל חצי זית ועוד חצי זית. ז. חיוב

 הראשון ומספר המצות. מנהג אפיית המצות ומספרם.

 417 ............................................................ מנהג אכילת צלי בליל פסח -סימן תע"ו 

 .צהלת ביא. מנהג אכילת צלי. ב. אכילת סוגי בשר אחרים. אכי

 420 ................................................................... דיני אכילת האפיקומן -סימן תע"ז 



 
 

מן מן. זיקוא. מהות מצות אכילת האפיקומן ושיעורה. הסבה וברכה באפ

כל אשלא  זוןאכילת האפיקומן. ב. נזכר לאחר מים אחרונים או ברכת המ

 אפיקומן.

 425 ................................................ שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן -סימן תע"ח 

סעודה, בנרדם י שמא. אכילה אחר האפיקומן, ואכילתו בשני מקומות. ב. דין 

 ומקצת בני חבורה שנרדמו.

 427 ........................................................... ברכת המזון על כוס שלישי -סימן תע"ט 

 דין כוס שלישית. זימון. אם צריך לברך על הכוס.

 431 ............................................................................. סדר כוס רביעי -סימן ת"פ 

 .דין כוס רביעי ואמירת ההלל. ברכה על ההלל. הלל בעמידה

 433 ......................................................... שלא לשתות לאחר ד' כוסות -סימן תפ"א 

 ם.צריא. שתיה לאחר האפיקומן. ב. חיוב לעסוק בסיפור יציאת מ

 435 .......................................................... דין מי שאין לו מצה שמורה -סימן תפ"ב 

 מי שיש לו כזית מצה שמורה בלבד.

 436 .......................................... דין מי שאין לו יין לקידוש וארבע כוסות -סימן תפ"ג 

חמר  . מהוסותכיצד ינהג בסדר ההגדה כשאין לו יין. חמר מדינה לד' כו

 ינה?.מד
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 1 ____________________________________________________ שואלין בהלכות הפסח

שואלין בהלכות פסח וא"א תחנון כל  - סימן תכ"ט
 חודש ניסן

 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 שואלין בהלכות הפסח 

 )לב.(שנינו במגילה 

ח, ספסח בפהלכות  ל יום,ו ש"תנו רבנן: משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינ

 הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג"

 איתא: )ו.(ובפסחים 

קודם הפסח  ות הפסחלין ודורשין בהלככדתניא: שוא -הני שלשים יום מאי עבידתייהו? "

שהרי משה  נא קמאדת שלשים יום, רבן שמעון בן גמליאל אומר: שתי שבתות. מאי טעמא

ה אל? שהרי משן גמלין בעמא דרבן שמעועומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני... מאי ט

 עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח..."

, רותיוותו היםהאל חוקי דיעלהו בזמנן ומועד מועד כל הלכות עמהן מדבר שהיה מלמד: ...רש"יופ

 .ובבא בזה בניהם ועל עליהם המצות שכר וקיימו וקבלו

וכך מסבירה את המח' בין ת"ק  מהגמ' בפסחים עולה שלימוד הגמ' הוא ספציפי להלכות פסח,

לרשב"ג ממתי מתחילים לדרוש בהלכות החג. מנגד, מהגמ' במגילה עולה שהדרישה ללמוד את 

התייחס לשאלה זו והביא כמה  ב"יהלכות החג קודם החג הוא לא רק לפסח אלא לכל חגי השנה. ה

שואלין ודורשין קודם הפסח ל' , ש'(העושה ה"סד: ב פסחים, פורים ה"ד: ב מגילה) ר"ן. בשם האתירוצים: 

יום' אין הכוונה שיש חיוב בדבר, אלא שמזמן זה השואל בהלכות החג חשוב כשואל לעניין שנזקקין 

 ז"פ סנהדרין תוספתאבכדאיתא דקי"ל בשני תלמידים שואלין שאם אחד שואל כענין שנזקקין תחילה לשואל כענין. )לו 

 בטחינת להתעסק רב שהות להם שיהיה כדי. דווקא קודם הפסח יש ללמוד ל' יום קודם ב .(ה"ה

ובפסח עצמו אין להם תקנה אם לא יעשו אותם  ,1חמץ וביעור כלים והגעלת מצה ואפיית החיטים

לפני כן. משא"כ בשאר מועדים שההלכות מועטות יותר, ולכן אין דרישה לעסוק בהם זמן רב קודם 

אמרינן שקודם הפסח בעינן ל' יום כדי לבדוק הקורבן ממומין, והיינו מפני  )ה:(בע"ז . בגמ' גהחג. 

שכל ישראל מחוייבים בהבאת קורבן, יש לדרוש להם בהלכות הפסח כדי שיהא שהות לכולם ליקח 

 )סק"א( ט"ז. הד להם קורבנות בדוקים ממומין. ואע"פ שכיום אין לנו קורבן, תקנה לא זזה ממקומה.

שהרב משועבד לתלמידים  )צז.(הביא דברי הר"ן וכתב שיש נ"מ גדולה לעניין ממון, דאיתא בב"מ 

ללמד אותם קודם החג את הלכות החג. וא"כ יש נ"מ אם שאלו התלמידים בהמה מהרב תוך ל' יום 

                                                   
העיר ע"ז דצ"ע, מדוע כתב הב"י דבעינן ל' יום קודם הפסח מפני  לענף( אשר ה"ד כח )חי"ח סימן אליעזר ציץ ת"שוב 1

 כמבואר, תבבי עמו הוהמצ החמץ שני פסחב כי, חמץ ביעור ואין, הלכות הרבה כך כל אין שני בפסחהרי  ריבוי ההלכות,
 .)צה.( בפסחים
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 )שם(. עוד כתב הט"ז בבעלים שאלה והויקודם הפסח ומתה פטורים, דאותו זמן משועבד הוא להם 

קא קודם הפסח יש חיוב לדרוש ההלכות ל' יום קודם לכן, מפני שיש נ"מ לדבר לעניין היוצא שדו

חק . הה מביתו ל' יום קודם החג שחייב לבער החמץ, משא"כ בשאר ההלכות שא"צ להקדים כ"כ.

שקודם ל' יום דורשין בהלכות בבית הועד, וכעין של משה  )פסחים א, א(תירץ ע"פ הירושלמי  יעקב

 .)אות ו( ערוה"שוכ"כ הבבית הועד, וכל אחד בביתו צריך ללמוד את ההלכות בחג עצמו. דהינו 

 נצטוינו בעבורםש בטעמים ושלדר היינו 'בחג חג והלכות בפסח פסח הסביר ש'שואלין בהלכות ב"יה

 וןמלשש העיר ב"חולם הא .טוב ביום לעשות ומותר שאסור בדברים לדרוש כן וגם ,ההוא במועד

 ועדלמ ייכיןהש והדינין ותההלכ שעל מבואר (עשרה ה"סוד :יא שם) ן"והר (וידבר ה"ד .לב מגילה) י"רש

 .רבנותיווק הלחם שתי בהבאת מיוחדים דינים שייכים בעצרת וכן ,קאמר בזמנו

 .יום שלשים לפסח קודם פסח בהלכות שואלין: שו"עכתב ה

לכות הדם הפסח את ום קויד ל' הרחיב במח' רש"י והר"ן לגבי החיוב ללמו )ד"ה שואלין( באור הלכהה

 דם.ם קוהחג, וסיים שבבית המדרש בחבורות ודאי יש חיוב ללמוד שלושים יו

גים שעכשיו נוה הוסיףום. וכתב דה"ה לשאר יו"ט שיש לדרוש קודם החג ל' י )סק"א( מגן אברהםה

 מ"בה .ןיעשו שרא המעשה מדלל' ה דרכי' ה לעם ורותלה והעיקרלדרוש בשבת הגדול ובשבת שובה, 

 ד(-יף ג)סעו"ע הרב שב ח.ם י"כתב שאם יהיה הדרשן רק בפלפול או דרוש בעלמא, אין יוצאי )סק"ב(

 כל לע מצוה . ולכןבספר בכתו שהכל לפי, הלכות לתלמידיו שונה החכם שאין הללו בדורותכתב ש

בעקבות ו. יעשה אשר מעשהה וידע בהם בקי שיהיה עד הרגל קודם הרגל הלכות שילמוד ואחד אחד

)ומשמע  וםי של ינומענ באגדה ןדורשי אלא ,עצמו בחג הלכות לדרוש נוהגין איןכך שהכל כתוב בספר 

 .שחולק בזה על המ"ב(

וא רק מצד ו"ט השאר יבהביא מהאחרונים שיש הסוברים שדרישת ההלכות  )אות ב( שער הציוןב

 יון.א' ס מיום סובר שרק בעצרת די גר"אוההמנהג, ויש הסוברים שהוא חיוב כפסח. 

ח להמשיך , ומותר לת"גמור חיוב כתב שאין זה (. וכ"כ בשו"ת יביע אומר ח"ב סימן כב)עמ' א חזון עובדיהב

ו הנותנים ארבים ות ל. אלא שהוסיף שיש חובה על המורים הוראבלימודו במקום שליבו חפץ

 לכה.ה' זו בר הדים להשיב לשואלם שיעורים, לחזור על הלכות אלו ולהיות בהם בקיא

שיש  אי(ממגילה ד. ד"ה ) ותתוספב: בנוסף ללימוד ההלכות קודם החג, מבואר לימוד ההלכות בחג עצמו

' בביצה ן נראה מהגמ', וכי ה'חיוב נפרד ללימוד ההלכות בחג עצמו, כדתניא 'וידבר משה את מועד

 דרושל מחויבים ועצמ טשביו" )סק"א( מג"אשדרש כל היום כולו בהלכות יו"ט, ועוד. וכ"כ ה )טו:(

יש שיא הב ג( )אות ציוןהשער , וב)סק"א( מ"בוכ"פ ה .מצרים ביציאת פסח כגון יום של בענינו

 לשון 'הלכותאמת מר שבמהאחרונים שרצו להקל בדבר מפני ששומעים קריאת התורה, אולם העי

 אסור.מה שופסח בפסח והלכות עצרת בעצרת' משמע דהלכות ממש קאמר, מה שמותר 
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 חובת דרישת ההלכות בשאר חגים 

ם דינם מפסח, האוץ גים חר החהנה לעיל הבאנו שיש חילוקים בדברי הראשונים והאחרונים לגבי שא

 שווה לפסח או לא.

אלא  הלכות היום,אול בוב לששביום הפורים עצמו יש חי )סי' תרפח ס"ק טז( מ"בלגבי פורים, כתב ה

יש  מגילה בשבת,את ה ראיםשיוצאים בזה י"ח בקריאת המגילה. אמנם כשחל פורים בשבת ואין קו

 חיוב לדרוש בהלכות היום.

הוכיח  כך לזה. תקנו ולא דםקו לדרוש א"צ וחנוכה שבפורים כתב תקמז()יא,  הלכות משנהגם בשו"ת 

 .)מגילה ד.(מהמג' 

ו"ט הבאים כיון שרק בימת, מו קיישאין תקנה ז מגילה לב.( )חידושי אגדות מהרש"אלגבי ר"ה ויו"כ, כתב ה

נתקנה  ת תשובה, לאעשיי הוא מזמן לזמן ויש להיזכר בהלכותיהם תקנו, אבל בר"ה ויו"כ שעניינם

ם הביא שדורשי ן סק"ב(כא) מ"בהתקנה שהרי בכל השנה יש לאדם ליתן את ליבו לתשובה. אולם ה

 בשבת שובה בהלכות יו"כ, ומשמע שגם בהם חל חיוב זה. 

 קימחא דפיסחא 

 :)ב"ב א, ד(איתא בירושלמי 

ר יות שנים עשולזימ סים"לפסים ולזימיות שנים עשר חדש ובתר כל הלין מילין איתמר לפ

 חדש. א"ר יוסי בי ר' בון לחיטי הפסח בין לישא בין ליתן"

תו עני אז שהגיע אומזמן  כמה הירושלמי עוסק בחיוב נתינת צורכי קיום לעניי העיר, ולומד לאחר

בה על עיר יש חוב ש שגרב חודולגבי פסח לאחר י"לעיר חשוב לאנשי העיר שחובה לדאוג למחסורו. 

ש חובה שגר בעיר י חודש ר י"בלצורך העניים, וה"ה לגבי העני, שלאחהעשיר להשתתף וליתן מכספו 

  על אנשי העיר ליתן לו חיטים לפסח.

. עירה לעניי חבפס ליתן טיםהח לצורך הקהל על מס להשים הקהלות מנהג: )ב, רנה( אור זרועכתב ה

 צריך ודשח ב"י ירבע שדר מי וכל. פסח לצורך לעניים לחלקן חטים לקנות ומנהג" רמ"אעפ"ד כתב ה

 ."לזה ליתן

 שאין לאא מצה כוללא לו ליתן מחויבים מ"מ ,יום' ל בעיר רג שאינו עניחידש ש )סק"ב( מגן אברהםה

 .חטים לו נותנים

 בכל נוהגים אידנאהסמ"ג ההרחיב את החיוב לקימחא דפיסחא: כתבו האחרונים בשם  )סק"ה( מ"בה

 שאין אף יום' ל הפ דר שאין עניה ואפילו. יום בשלשים העניים לענין בין ב"בעה לענין בין הצדקות

 תןלי ייביםשח כדרך בפסח צהמ לו ליתן חייבים מ"מ אחת בבת הפסח ימי לכל קמח לו ליתן מחויבים

' ג מזון בתובש בעיר שוהה ואשה החול מימות ויום יום לכל סעודות' ב מזון השנה ימות כל פת לו

 .סעודות



 שואלין בהלכות פסח וא"א תחנון כל חודש ניסן -סימן תכ"ט  __________________________ 4
"ב דבר פות שלמה פסח הליכ)רבך גרש"ז אוידפיסחא' ממעות מעשר כספים, דעת הולעניין נתינת 'קמחא 

מחויבים הסכום קבוע  ם אין' וגשהואיל ובזמנינו אין סדר קבוע לגביית ה'קמחא דפיסחא הלכה אות ג(

 פים.ר כסלתת, אפשר ליתנו ממעשר כספים ואינו חשוב כפורע חובו ממעות מעש

 סעיף ב':

 ןנפילת אפים בחודש ניס 

 :)כא, א(שנינו במסכת סופרים 

ני חר פורים, שת, ולאודו"מנהג רבותינו שבמערב להתענות שלשת ימי צום מרדכי ואסתר פר

ים עשר המשכן, ושנ ן הוקםניסבוחמישי ושני. ולמה אין מתענין אותן בחדש ניסן, מפני שבאחד 

ם ושה ביומו יועהיה ד אח נשיאים הקריבו קרבנם לשנים עשר יום, יום לכל שבט ושבט, וכל

ת חתאין כל חדש  מר,טוב; וכן לעתיד לבא עתיד המקדש להבנות בניסן, לקיים מה שנא

כורות יסן, אלא הבניעבור ד שעהשמש. לפיכך אין אומרים תחנונין כל ימי ניסן, ואין מתענין 

ן ילמידים מתענה, והתתאובשמתענין בערב הפסח, והצנועים בשביל המצות כדי שיכנסו לפסח 

 ברים אומריםד; במה רפהבו בשני ובחמישי ושני, מפני חילול השם ומפני כבוד תורה שנש

 בצינעה, אבל לקרוא צום בציבור אסור, עד שיעבור ניסן"

אים, ולאחר קורבנות הנשי הקרבת ד י"ג)עביאר את דברי המסכת סופרים, דמכיון שרובו יצא בקדושה  ב"יה

יסן דמכיון שבנ הסביר ם(ריש פסחי) רוקח מעשהובפירוש ת בו כלל. הילכך אין להתענו מכן ז' ימי החג(

דחו את מחה בשמחה ישרבין ן מענגאלו ובניסן עתידים להיגאל, בית המקדש יבנה בפסח, ומכיון שאי

ש יצא "י שרוב החודדברי הבמדיף ע)וזה חינוך בית המקדש לאחר הפסח, ונמצא שכל חודש ניסן בקדושה 

 .בקדושה(

קם חד בניסן הוש'בא ביאוהדבריו מכך שלר"ח א"צ לימוד מדוע לא מתענים ואעפ"כ  הב"י הוכיח

התענות ן לנו שלא ל"כ אי, דאהמשכן', וע"כ לומר שהוא סיבה מדוע אין מתענים בכל החודש. ועוד

בכל  אין מספידיםרים שסופ ע"פ האמור מסביר הב"י מדוע לא למדו ממסכת אלא בימים אלו בלבד.

למד לבלבד, אלא  הללו ימיםלשהסיבה בשהוקם המשכן ושהקריבו הנשיאים אינו רק  החודש, דמכיון

 רו חג' אע"פרי אסד אחעל כל החודש, א"א ללמוד ממנו גם לאיסור של הספד. ומ"ש הטור 'ע

שאין כלל  משמע ז:(יענית )תשבמסכת סופרים משמע שהוא על כל חודש ניסן, הוא משום שבגמ' 

ו"ט יאים ועשו יו הנשהקריבשואפשר שרצו לנהוג כבוד בימים עצמם סן, איסור להתענות בחודש ני

בוד, הבו כא"צ לנהוג  ימים אותםולא ראו לנהוג כבוד בשאר ימי החודש, כיון דמדינא דגמ' אפילו ב

 דלא לוסיף עליה.

 מספידין ואין, במנחה בשבת צדקתך אומרים ואין, ניסן חדש בכל פניהם על נופלין אין: שו"עכתב ה

 אומרים אין גם :רמ"אוהוסיף ה .פסח בערב בו מתענין והבכורות .בצבור להזכיר בו מתענין ואין, בו

 אבל; אמו או אביו בו שמת יום אפילו, כלל תענית בו מתענין שאין ונהגו. ניסן חדש בכל הדין צדוק
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 טוב ביום ולא פסח בערב ולמנצח אפים ארך ואל לתודה מזמור אומרים ואין. מתענין, חלום תענית

 . (מנהגים)

א ן הגיה הרמ", ולכתענותהעיר, שלדעת השו"ע משמע שתענית יחיד מותר לה )סק"ד( מגן אברהםה

 ענות כלל.ן להתא שאישמנהגנו כהרמ" )סק"ט(מ"ב וכתב ה שאין מתענים כלל, ומשמע שחולק.

התענות יום ג יש לסרו חכתבו שלאחר א )ריש מסכת פסחים ד"ה החודש( של"הוה )ד"ה ותלמידים( ב"חה

ן עניות אלו ההרי תמיר, שסובר שאין להח )סק"ה(מגן אברהם ה אולםשמת בו אביו, וה"ה ער"ח. 

 ין מתענים.אחנון רים תכתב שהמנהג הוא שבכל יום שאין אומ )סק"ג( ט"זגם ה חומרא בעלמא.

 בהעלתך פרשת ג"י וביום לוש נשיאה יום בכל בניסן לקרות בשם האחרונים שטוב )סק"ח( מ"בכתב ה

 וך ס"ת.לו מתות פסוקים אכתב שיש שנהגו לקר )א, סט( צבי הרובשו"ת  .המנורה את עשה כן עד

דעות השונות את ה ם הביאשלקרותם מתוך החומש, ובהערה כתב שמנהגנו  )עמ' ג( חזון עובדיהוב

 ביחס לקריאת פסוקים שאינם חובה מתוך הס"ת.

 אסרו חג 

 )מה:(שנינו בסוכה 

הקריב עליו וה מזבח כתוב כאילו בנמעלה עליו ה -"כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה 

 קרבן, שנאמר אסרו חג בעבתים עד קרנות המזבח"

: ומריםא ויש, תהומש במאכל עונג לחג וראשק - ושתיה באכילה .לחג אגודה - לחג : איסוררש"יופ

  .החג שלאחר יום

 . חג אסרו אוהו, החג אחר ביום ושתיה באכילה קצת להרבות ונוהגין: רמ"אכתב ה

 למקדש שהיו א זכרשהו כתב )על הש"ס, בהגהות לשו"ע( חתם סופרומצינו כמה טעמים למנהג זה: ה

)כללים  שדי חמדהב. לטובי וחים עולי רגלים חוזרים לבתיהם מירושלים למחרת החג, והיו הולכים שמ

שים ו"ל שהיו עום שבחאחיה כתב שמנהג זה שורשו בא"י, שעשו כן משום קנד(מערכת א פאת השדה אות 

עוד  ולוהיינו שיש  ועדא',בריה דמכתב שיום אחרי החג נקרא ' )סימן קמ( לשמה תורהיו"ט שני. בשו"ת 

, אכה בפרהסיאם ממלמנעיהארה מקדושת החג. ולכן יש שנוהגים ביום זה ללכת בבגדי יו"ט ונ

 וממקח וממכר שאינו דבר האבד. 

ן )סימ ריט"ץמהו"ת שבשם  ד()סי' תצו סק"ומלבד החיוב להרבות קצת באכילה, כתב השערי תשובה 

 שיש מצוה לאכול בשר ביום הזה. קלט(
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 שבת הגדול - סימן ת"ל
 ובו סעיף אחד

 דיני שבת הגדול 

צא ום חמישי, נמיה ביהצרים כתבו דמכיון שפסח שיצאו בו ישראל ממ )שבת פז: ד"ה ואותו( תוספותה

 והלכ שהבכורותס. בו נ נעשהבשבת שעברה לקחו את פסחיהם, ולכן קורין אותו שבת הגדול, לפי ש

הם חמה והרגו מות מלבכורהה כדי שישלח את עמ"י ולא תבוא עליהם המכה, ולא רצו, ועשו לפרע

, ומר להם דברלשאין יו רכתב ששיני המצרים קהו על ששוחטים את אלהיהם ולא ה טורהרבה. וה

 העיקר הנס הי מיטה,הרעי שאע"פ שהנס היה בכל אותן הימים שהיה הכבש קשור לכ ב"יוהסביר ה

 ביום הראשון שהוא עיקר קהיון שיניהם.

 ה שנצטוו בהראשונהמצוה כתב טעם אחר, לפי שבשבת זו עשו ישראל את ה )שמות יב, ג( חזקוניה

 והיא לקיחת השה. ויש עוד הרבה טעמים שהביאו האחרונים ואכמ"ל.

 . בו שהשנע הנס מפני, הגדול שבת אותו קורין הפסח שלפני שבת: שו"עכתב ה

"ת מבורך', ובשולום ושגדול כתב שיש שנהגו לברך זה את זה בברכת 'שבת ה )אות ב( מחזיק ברכהה

עלינו זו, שרמז ש לשבת בשו"ע כתב שזו כוונת השו"ע בכך שייחד סימן )ח"ג פ"ה תשובה ב( לציון אור

 כדי לזכור הנס.לקרותה שבת הגדול 

י קובעו בעשירו"ל להול, רבים מקשים, אם הנס היה בעשירי, מדוע קבעו את הגדולה לשבת הגד

נבקע שעשה עוד נס נחודש י' ל תירץ בשם ר' משה חריף, שבאותו יום )סק"א(ט"ז ואפילו הוא חול! ה

יתן ל, שיום עליהגדו שבת הירדן, וא"כ היו סבורים שהמעלה היא מחמת נס הירדן, לכן קראוהו

ם, ל פטירת מריעענית בעו תקכתב דאפשר שמפני שבי' בניסן  )סק"א( מג"אה מהירדן לא היה בשבת.

פי לא ע"י שבת, שהנס ב (ס"א) לבושיום החודש. פירוש נוסף כתב הלפיכך לא קבעו את זכר הנס ב

, כתב )סק"א( הפרישהובת. שידעו המצריים שהם שומרי שבת ולכן שאלום מה אתם צריכים השה בש

כתב  )ס"ד( שרוה"עהום. שראום קושרים הטלה בשבת, וקשירה אסורה בשבת, ושאלום ע"ז והשיב

חה וחיבת ל השגפסח עות הוא אות על חידוש העולם, דשב והפסח תלויים זב"ז,שבאמת השבת 

נתבררה  ידוש העולם,לבד ח, שמישראל, וזה בלא זה לאו כלום הוא. ולכן שבת זו נקראת שבת הגדול

 השגחתו יתברך, וגם אנחנו נתגדלנו שבחר בנו מכל עם. 

רא וחטא ע"ז נק, רשה יא(מות פ)מכילתא שכתב שאולי נקרא שבת הגדול שבו נתבטלה ע"ז  חתם סופרה

, לכן הדרין צו.()סנלי ע"ז יו בעהם הוגדול. וביום י' ניסן מתעורר שבטו של דן שהוא יום קרבן נשיאו, 

 לא קבעו היו"ט של ביטול ע"ז ביו"ט שלהם.

 מנהג קריאת ההגדה בשבת הגדול 

 פוסקיםו; ותינועונ כל על פרלכ עד היינו עבדים לתימתח, ההגדה במנחה לומר והמנהג: רמ"אכתב ה

 .(מנהגים) נפשי ברכי לומר
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 שבת לח אם וואפיל יסיםוהנ הגאולה התחלת בו שהיתה לפיהסביר ע"פ האחרונים,  )סק"ב(מ"ב ה

 .הקודם בשבת דורשין ואז פ"בע הגדול
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 בדיקת חמץ זמן - סימן תל"א
 ' סעיפיםובו ב

 סעיף א:

 הקדמה 

אחר את החמץ, ל ודקיםד בבליל י" אנו רגילים בתהליך סילוק החמץ מבתינו לעשות כמה דברים,

ם שריפה אומריהלאחר ץ, והבדיקה אומרים נוסח של ביטול החמץ, למחרת בבוקר שורפים את החמ

 שוב את נוסח הביטול.

הצורך  ינו לברר מהמא עלן שווהנה צריכים אנו לדעת מה החובה מהתורה ומה חכמים תיקנו, כמו כ

 יבה לכך.מה הס אם לא. האם לא די באחת מהן, ור()בדיקה, ביטול, ביעובשלושת פעולות אלו 

. ובסימן דיני הביטולבעסוק ב נ בסימן זה ובסימנים הבאים נעסוק בדיני הבדיקה, בסימן תל"ד סעיף

 תמ"ה נעסוק בדיני הביעור. 

  ביעור -ביטול  -בדיקה 

 )ד:(שנינו בפסחים 

מץ ון דבדיקת ח... כיניםקט"הכל נאמנים על ביעור חמץ, אפילו נשים אפילו עבדים אפילו 

 דרבנן"ן בהימנוהו רבנ -מדרבנן הוא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה 

 ."השבתה היא דלב והשבתה, תבערו כתיב ולא תשביתו דכתיב - בעלמא בביטולהסביר " רש"י

 ול!הביאו דברי רש"י והקשו עליו, הרי 'השבתה' הבערה היא ולא ביט )ד"ה מדאורייתא( תוספות אמנם

שמדאורייתא  ר"יוהרי השבתה מועילה לאחר שש שעות, ולאחר איסורא לא מהני ביטול! לכן אומר 

 .2בביטול בעלמא סגי, מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר

 התורה מן רעיק מץח וביעור קהלבדי ואין ,ביטול אלא לנו אין דמדאורייתאנראה  טורהב"י כתב שמה

 שזה םדברי של עיקרן אהו כך אלא ,כן לומר אפשר דאי כתב (שמא, אלא ה"ד. א) ן"רה אבל .כלל

 רשותוב שיש חמץ כל בלבו שיבטל או דברים משני באחד להתקיים יכול תשביתו תורה שאמרה

 כלל לבוב ביטלו אל אם או ,לו הידוע בחמץ אפילו מדאורייתא בהכי וסגי מרשותו במחשבתו ויוציאנו

 כל לפיכךו ,העולם מן נוויבער שם להמצא רגיל שהוא מקום בכל אחריו שיבדוק התורה מן צריך

 לאא .בהכי יסג שביטל מי בלא .ימצא ובל יראה בבל עליו יעבור שלא כדי לבדוק חייב מבטל שאינו

 ולא ךבכ שיקילו אפשרו שוות דיעותיהם ואין אדם בני של במחשבתן תלוי זה שביטול שמפני

 פנימ או עורובי בדיקה הווהצריכו ביטול יספיק שלא להחמיר חכמים ראו לגמרי מלבם יוציאוהו

 ואשה קומותמ ולא ידוע מץח לו שאין כלש כתב. ולפ"ז לאכלו יבוא ביתו בתוך ישהנו שאם שחששו

  .השבתה מצות עליו חלה לא בהן להמצא רגיל

                                                   
 בגדרי ומהות מצות ביטול חמץ נדון לקמן בסימן תל"ד. 2
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 עפרכ אותו ויחשוב בלבו מץהח שיבטל היא בתורה האמורה זו השבתה היא ומהכתב " (בב, ) ם"רמבה

 ."ללכ צורך וב שאין וכדבר רכעפ הוא הרי שברשותו חמץ ושכל, כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים

 יבטלנו בלבו ידוע שאינווהביאו "שיסיר החמץ הידוע לו מרשותו,  )פרנקל(ובשינויי נוסחאות 

  .דועי שאינול וביטול ,הידוע לחמץ ביעור ויחשוב...". וביאר הב"י שלרמב"ם בעי

 זמן איסור חמץ 

  )ד:(שנינו בפסחים 

 ? אמר אביי:לןנ, ממן התורה[ -]רש"י  דכולי עלמא מיהא חמץ משש שעות ולמעלה, אסור"

ו ראשון תשביתהביום  אך תרי קראי כתיבי, כתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב

 אך חלק" - א!מצפר שאר מבתיכם. הא כיצד? לרבות ארבעה עשר לביעור... ואימא

: לחלק נול יש עתהומ, אסור ומקצתו ותרמ היום מקצת: אלמא, מיעוטין ורקין אכין - חלק אך: רש"יופ

 .להיתר וחציו לאיסור חציו

 יג.(-)יא:עוד שנינו שם 

וכלין אמר: ורבי יהודה א שש. . רבי מאיר אומר: אוכלים כל חמש, ושורפין בתחלתמשנה"]יא.[ 

ם ירה משום יובא: גזמר רכל חמש, ושורפין בתחלת שש. ]יג.[... אלא אכל ארבע, ותולין 

כל ה לדוארבע זמן סע אמר רב פפא: -המעונן. אי הכי, אפילו בארבע שעות נמי לא ניכול! 

 היא"

ום גזרו משום ישסיקה , ומהגמ' דנה מדוע קבע ר' יהודה שדווקא משעה רביעית אין לאכול חמץ

עה . אך לגבי שביעיתת לשמישית, ואפשר שיחליפו בין שעה חמישיהמעונן שלא ניכר מתי שעה ח

לקמן וים בזמנה. מורגלוים, רביעית אין חשש שיתבלבלו משום שזהו הזמן בו האנשים בדר"כ אוכל

 בסימן תמ"ג יתבארו דינים אלו.

 יסוד חיוב בדיקת חמץ 

 ול.בביט ירה דאומרת שחיוב בדיקת חמץ הוא מדרבנן בלבד, מכיון שמהתו )ד:(הגמ' 

יאר וב בל ימצא.ויראה  ור בללא ניכשל באיסמפרש שבדיקת חמץ נועדה כדי ש )ב. ד"ה בודקין( רש"י

יראה  יעבור על בלוכילה ה לאשחששו שמא ימצא גלוסקא נאה ויחזור בו מביטולו ויחשוב עלי רע"ב

יקה ול, ולכן בדא ביטאף לל מפרש שרש"י סובר שבדיקה לבד מועילה )א. ד"ה אלא( ר"ןה ובל ימצא.

 ם עליו, הרימקשי ור(ד"ה א) תוספות אולםללא ביטול מיועדת למנוע איסור בל יראה ובל ימצא. 

בדוק להצריכו גם  חכמים"י שמדאורייתא די בביטול, וא"כ מדוע חכמים תקנו גם בדיקה? ותירץ ר

אסר נק בפסח הוא נה ורל השכוקא בזה חששו יותר מפני שחמץ מותר ולבער שלא יבואו לאכול, ודו

מצא ייראה ובבל  ר בבליעבוולכן האנשים אינם בודלים ממנו. וכן משום שהתורה החמירה עליו ש

 ולכן גם חכמים החמירו לבדוק כדי שלא יבואו לאוכלו. 



 זמן בדיקת חמץ -סימן תל"א  _______________________________________________ 10
לא שו לבני אדם ם שחששמשו, ביאר שחכמים הצריכו בדיקה ולא סמכו על הביטול )שם ד"ה ומה( ר"ןה

 יבטלוהו במחשבתן לגמרי.

 זמן בדיקת חמץ 

 )ב. ד.(שנינו בפסחים 

רבי מאיר בין ל ן לרביבי : מכדיגמרא: אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. משנה"

בר יצחק  ב נחמןרמר יהודה חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה... נבדוק מצפרא א

 ין בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה"בשעה שבני אדם מצוי

ם לקיים את יכוליים ומסקנת הגמ' היא שהבדיקה נקבעה לערב משום שאז האנשים שוהים בבת

בדוק את ליש לו פנאי שך מי ד, אהבדיקה. ניתן להבין את דברי הגמ' דוקא לאנשים הטרודים ביום י"

יחפוץ שתכן ואף מי ום. יק בילבדוביתו ביום, אין חשש שישכח לבדוק את החמץ ולכן יהא מותר לו 

 לבדוק ביום י"ג כדי שודאי לא ישכח את הבדיקה עושה כראוי.

 נר אינו יפההה אור זשבזמן  שאין לבדוק ביום משוםעפ"ד הירושלמי סובר  )מלחמות ה' ד.( רמב"ןה

העלות מב"ן אפשר לרי הרם לדבאינו רשאי. אלא שגלבדיקה, ואף אם ירצה להקדים את הבדיקה לי"ג 

דיקה בזמן לב הואור הנר יפ דים,אפשרות של בדיקה בליל י"ג, כך האנשים מצויים בבתיהם, אינם טרו

ד"ה  )ד. ווהאלחמהר"ם אלא שה כתב שודאי אפשר לבדוק בליל י"ג. )א: סק"א( שם אנשיזה. בחידושי 

ה בדיקה שתעש , כמוספיקתר הבדיקה לא תהיה יסודית מטען שאם יבדוק מוקדם יו אמר רב נחמן(

  בסמוך לזמן תחילת האיסור.

נוחות "ד בלי קשר לליל ייקה בנראה שיש חיוב עצמי בבד )א, א. הביאו המרדכי סימן תקה"ל( ירושלמימה

ר מהם בדוק שלא נשאלכדי )ודה תאו ליעילות שבזמן זה, לדעתו גם חצרות שבדקו אותם משיירי לחמי 

 .ב"חנ מהוכ"לפני זמן לא רב, חייבות בבדיקה בליל י"ד.  צר ולא יעשו נותר(בח

, ארבעה עשרל 'אור' קט התנאנדמשום הכי  )בהשגות על הרי"ף א.( ראב"דכתב בשם ה )א. ד"ה ותנא(הר"ן 

 לא ישכח. או ש תרשלישזהו זמן תחילת הלילה שיש בו אור עדיין וראוי לבדוק, כדי שלא 

 מותהמקו כלב, ובסדקין יןבחור, הנר לאור החמץ את בודקים בניסן ד"י ליל בתחלת: שו"עכתב ה

 .חמץ שם להכניס שדרך

 מ"ב. וכ"פ הוכביםאת הכצלמד שזמן הבדיקה הוא דוקא בלילה ממש, רק לאחר  )סק"א( חק יעקבה

קות וא כעשרים דהת חמץ דיקשזמן ב (. והליכות עולם ח"א עמ' רעב)עמ' לג חזון עובדיהוכ"כ ב .)סק"א(

ליל וד זמן מה בעדיקה ך בבלאחר השקיעה. ובדיעבד אם בדק קודם צאה"כ יצא י"ח, וראוי להמשי

 י"ד.

 - בחמץ לפרקים שם םשמשתמשי אלא ,חמץ שם להכניס דרך שאיןשגם במקום  )סק"ד( מ"בכתב ה

 .אדעתיה ולאו חמץ שם הכניס שמא חיישינן

 .)תלג, א(החשמל עיין מ"ש לקמן  לעניין בדיקה לאור
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 סעיף ב':

 לימוד קודם הבדיקה 

 )ד.(שנינו בפסחים 

דלמא  נגהי ארבסר,ליסר דדת "אמר אביי: הילכך, האי צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה באורתא

 משכא ליה שמעתיה ואתי לאימנועי ממצוה"

 התעסקל יתחיל לא בלילות רהלתו עת קבע אם בגירסא יתחיל לא - בעידנא יפתח לא :רש"יופ

 ואוה עשר הארבע כניסת שהוא רעש שלשה יציאת לילי - ארבסר נגהי דתליסר באורתא .בשמעתתא

ין "ואין קובע כתב ב, ג() "םרמבה אולםלדעת רש"י האיסור מתחיל רק מליל י"ד.  .חמץ בדיקת ליל

 חמץ תמבדיק וימנע משךי שמא זו בעת לקרות יתחיל לא החכם וכן, עשר שלשה יום בסוף מדרש

ף איסר' דמשמע א דתלבאורתהסביר שהרמב"ם למד כך מייתור הלשון בגמ' ' כס"מ". הזמנה בתחלת

רבים  הם"א דמכיון שהו האסור. והיית - ואפילו אם לומד בחבורה ומזכירים אחד לשני קודם הלילה.

 קמ"ל דבכולהו גזור. –אין מי שיקבץ אותם לאחר מכן כדי ללמוד 

בדוק למודו כדי לסיק מה להפסובר שאם התחיל ללמוד קודם זמן הבדיקה אין עליו חוב יונה רבנו

יר את אחר מכן הסבא. ולדוק החמץ. הב"י הסביר שלמד כן מהגמ' 'לא ליפתח' משמע שאסור להתחיל

א ללימוד, אבל בתחיל א להסברתו של רבנו יונה, דמכיון שבדיקת חמץ מדרבנן די בכך שגזרו ל

 טורה אולם. יי(אמר אב ד"ה) ריטב"אוכ"ד השיפסיק מד"ת מאחר שכבר התחיל בהיתר. להחמיר עליו 

למוד לכבר התחיל  דל אםן הבסובר דכיון שטעם האיסור הוא שלא יטרד מלימודו וישכח לבדוק, אי

 או שעדיין לא התחיל. 

 תע לו שי אם ואפילו. דוקשיב עד, יאכל ולא מלאכה בשום יתחיל שלא אדם כל יזהר: שו"עכתב ה

 מ"ארה אך .להפסיק צריך יןא, יום מבעוד ללמוד התחיל ואם; שיבדוק עד ילמוד לא, ללמוד קבוע

 .עיקר לי נראה וכן, להפסיק שצריך אומרים ויש כתב:

לילה אסור בבדק  אם לאלילה אסור, והכתב עפ"ד הרמב"ם שחצי שעה קודם  )סק"א( מגן אברהםה

מותר  -בוא הזמן ו כשייזכירנשאם יש מי ש )סק"ז(אך הוסיף  .)סק"ה( מ"בוכ"כ ה ביום עד שיבדוק.

 ללמוד בחצי שעה שקודם הזמן.

 -טל יב דכל זמן שלא ,ע פוסקדמשמע שאם התחיל בלילה באיסור לכו" )סק"ז( מג"אעוד כתב ה

 בדיקת חמץ הוי מדאורייתא, וקי"ל דבדבר דאורייתא פוסק.

הסביר מדוע חכמים החמירו דוקא בבדיקת חמץ שלא ללמוד מזמן תחילת הבדיקה, איסור  ב"חה

שאינו נוהג בזמן ק"ש לדוג'. שדוקא בדיקת חמץ שאינה תדירה חששו בה שיטרד וישכח מלבדוק, 

הקשה עליו, שהרי לולב הוא ג"כ פעם  )סק"ח(מגן אברהם ה אולםמשא"כ ק"ש שהיא תדירה בכל יום. 

. והביא שיש שתרצו )תרנב, ב(אפ"ה אם התחיל קודם זמן נטילת לולב א"צ להפסיק אחת בשנה, ו

דכיון שהוא לאפרושי מאיסור אחמיר טפי. וביאר ש'מבעוד יום' היינו חצי  )חידושי הגהות לטור אות ג(
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ולדעת הב"י א"צ להפסיק מכיון שעה קודם הלילה, ולכן חשיב כהתחיל באיסור שצריך להפסיק. 

  רייתא, שהרי עדיין לא הגיע זמן ביעור חמץ.שאינו מדאו

שהה מעט עד , כך שיחמץ לביאתו לביתו הסביר שחכמים תקנו להסמיך את בדיקת ב(-)סק"א ט"זה

קפידה א"כ בק"ש שהט, משי מעשיגיע הזמן ואז יבדוק, ולכן דוקא כאן הקפידו חכמים גם על דיחו

לילה יא בתחילת הצוה ההמ שעיקר גר"אוכ"כ ה היא על ביטול המצוה אך לא על דיחויה בזמן מה.

 ולכן פסק הרמ"א שגם אם התחיל בהיתר פוסק.

 שיעור קבוע בזמן הבדיקה 

ותרים מרבית, עת לאחר שהאומרים דבר הלכה בבית הכנס סימן עט(ח"ב )מים עמוקים  ראנ"חהכתב 

 )סק"ב( "זטה אולםכח. לא ישתו ולומר השיעור. שדווקא הלומד בבית אסור, אך אדם זה ודאי ילך לבי

רים גם המתי (ג")סקולדעתו  סובר שבכל מקרה אין ללמוד בזמן בדיקת חמץ, גם אם השיעור קבוע.

כמים, חבה לא גזרו יש קצשון , כילהמשיך בלימוד שהתחיל קודם הזמן, לא התירו אלא בשיעור קבוע

"פ גם משום שעכולוג, פ לאדסובר  פרי חדשאבל אם אינו שיעור קבוע מודים שצריך להפסיק. גם ה

ראנ"ח הוא היתר השכתב  ח()אות כ ערוך השולחןגם המתרחק מתחילת הזמן שהוא בתחילת הלילה. 

 נגד הרמב"ם שאסר קביעת מדרש.

ילו פול אסור אפק בפללעסו סייג, שדוקא שיעור בהלכה ללא פלפול מותר, אך )סק"ה(מגן אברהם ה

הליכות עולם )עמ' מג. ו ובדיהון עחזוכ"פ ב הוא אינו בביתו. שבזה ודאי יש חשש שימשך וישכח לבדוק.

ים ודעי וגם בזה, אם חמץ.ה, והוסיף שטוב להכריז בסוף השיעור שלא ישכחו לבדוק ח"א עמ' רעג(

 תאסף לשיעור לאחר שיבדקו בביתם, עדיף טפי.שיכולים לה

 תפילה קודם הבדיקה 

אולם  .יבדוק תחילה דיקה,שמצא בהג"ה שמי שלא התפלל וכבר הגיע זמן הב )ד"ה פסק( ב"חכתב ה

כ אם ימודו. משא"רד מלשיט לדעתו יש להתפלל תחילה, שתפילה היא קבועה וסדירה ולכן אין חשש

בית בגיל להתפלל מי שרא ב. אך זהו דוקהתפללקתו עד שישכח ליבדוק תחילה יש חשש שיטרד בבדי

שגם הרגיל  סובר "ה(סק) מגן אברהםה אולם הכנסת, אך הרגיל להתפלל בביתו אין חשש שישכח.

ה"כ ודק קודם צאאם ב דוקא. וביאר ש)שו"ע פט, ו(להתפלל בביתו, יתפלל תחילה ורק אח"כ יבדוק 

ית. א יתפלל ערבק והולבדו בדק עד אחר צאה"כ, יתן לאחריבדוק תחילה ואז יתפלל, אבל אם לא 

 מ"בהוכ"פ  בדקו.יאח"כ ודם וקואם מתפללים בציבור, יתפללו הב"ח.  תבואם אין אחר ינהג כפי שכ

 דיםקי ואם אין אחר מותר לבדוק, -כתב שאם יש אחר שיזכירנו  )עמ' מד( חזון עובדיהב .)סק"ח(

דיר, תדיר תאינו תדיר ושדסובר שלעולם יתפלל תחילה,  )סק"ה( יעקב חקה אולם להתפלל ערבית.

 קודם.

 עשיית מלאכה ואכילה קודם הבדיקה 

 יסור לאכולם יש אגדיקה, הבמוסיף, שאם יש איסור ללמוד משעה שהגיע זמן  )ד"ה לא( פרץ רבנו

 משעה זו.
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 . דוקשיב עד, יאכל ולא מלאכה בשום יתחיל שלא אדם כל יזהר: שו"עכתב ה

 ו כביצה פת.אירות נו פשטעימה היי )סק"ב(מגן אברהם שטעימה בעלמא שרי. וביאר ה ב"חה כתב

ן עה שקודם זמשבחצי  רבה רקהכתב שמותר לאכול פירות  )ד"ה ולא( באור הלכה. ה)סק"ו( מ"בוכ"כ ה

חכמים בד, מכיון שות בלפיר הבדיקה, אך משהגיע זמנה אין להקל בשהיה מרובה אפילו ע"י אכילת

וקא בתחילת דצותם ין מו שזמן הבדיקה הוא תכף בתחילת הלילה. משא"כ בק"ש ותפילה שאקבע

 "א סק"ד()א י מגדיםפרה .גמריהזמן, ולכן לא גזרו אלא בסעודה קבועה שיש חשש שימשכו וישכחו ל

ביותר  מחמיר אף קיט, ז() םאד חייביאר שמיני מזונות בכלל פת הוא ואסור לאכול יותר מכביצה, וה

 ית. מכז

 יקה, ופירותמן הבדודם זקכתב שלא יאכל יותר מכביצה החל מחצי שעה  )עמ' מא(חזון עובדיה ב

  ו תה.פה אקוירקות מותר אפילו יותר, וה"ה לתבשיל אורז, וכ"ש שמותר לשתות 
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 ברכת בדיקת חמץ דין -תל"ב סימן 
 ב' סעיפיםובו 

 סעיף א':

 ברכה קודם הבדיקה 

 )ז:(שנינו בפסחים 

 )אומר( לבער דרבא: מיהיהודה: הבודק צריך שיברך. מאי מברך? רב פפי אמר מש "אמר רב

 ר חמץ"יעוחמץ. רב פפא אמר משמיה דרבא: על ביעור חמץ... והלכתא: על ב

על 'ראוי לברך  ' היהחמץ לכאורה יש לשאול, מדוע מברכים על בדיקת חמץ את ברכת 'על ביעור

 יקה!דבהאך לא קודם  פני הביעור ביום שלמחרת,או עכ"פ שיברך את הברכה ל ,בדיקת חמץ'

ליישב  אר שהטור באבי "יב. הכתב 'שבדיקה זו תחילת ביעור, שמיד אחר הבדיקה הוא מבטלו' טורה

כן הסביר לדוק? ל לבאת שאלתנו, שהיה לו לברך סמוך לביעור ומדוע מברכים קודם שיתחי

ם קת חמץ, משול בדיעברך לומר שאין לשהבדיקה אינה הפסק משום שהיא התחלת הביעור. או שבא 

ול הוי מכיון שביט חמץ' יטולבשלאחר הבדיקה הוא מבטל והיינו ביעור החמץ. ואיננו מברכים 'על 

 ביטול שוןל בכלל ןואי ביטול וןלש ישנו ביעור דבכללאו דמכיון  ,שבלב דברים על מברכים בלב ואין

יטל בי שבדק ולא הרי מצוה, שאיננה תכלית המואין מברכים על בדיקת חמץ משום שהבדיקה  .ביעור

 ריו.הביאו דב )ט"ז סק"א, מ"ב סק"ג ועוד(האחרונים  .כלום או ביער לא עשה

 לדכ ,דיקתוב סיים שלא זמן לכ מברך לבדוק שיתחיל קודם בירך לא אם (ג"ע ו דף מח' סי) בו כלה כתב

 לעשייתו.שבירך קודם סיום המצוה חשיב עובר  זמן משך לה שיש מצוה

 :רמ"אוהוסיף ה .חמץ ביעור לע וצונו במצותיו קדשנו אשר: יברך לבדוק שיתחיל קודם: שו"עכתב ה

  .בדיקתו סיים שלא זמן כל יברך, ברכה בלא לבדוק התחיל ואם

 .ועוד סימן()תחילת ה אמג"ו חב"ה שיטול ידיו קודם הבדיקה. וכ"כ )הל' בדיקת חמץ עמ' לו( מהרי"לכתב ה

ום נטילה הוא משטעם ההם. שכתב שאם גם ב"ב בודקים עמו, גם הם יטלו ידי )תחילת הסימן( פמ"גה

ית יו קודם ערבטל ידשאם נ )ס"א( ערוה"ששהבדיקה באה לטהרת הרגל ומצוה חשובה היא. והעיר ה

 ובודק מיד לאחר התפילה, א"צ ליטול שוב.

לברך, יברך למחרת בשעת  ביאר שאם כבר סיים לבדוק את החמץ ושכח )סק"ב( מגן אברהםה

כתב שאם  )סק"ב( ט"זהשריפה. שהרי המהרי"ק סובר שתמיד יברך בשעת השריפה, וכ"ש כה"ג. גם ה

שכח לברך יברך למחרת בשעה חמישית קודם השריפה, שהרי עושה מעשה בעיקר המצוה. והוכיח כן 

, א"כ גם לפני השריפה הסובר דמכיון שהשריפה נעשית קודם זמן החיוב מדאו' )א, י(מדברי הרא"ש 

)והיינו בבוקר החיוב הוא מדרבנן בלבד, ולכן תקנו חכמים שיברך קודם המצוה דרבנן של הבדיקה 

פסק שאם סיים בדיקתו הפסיד הברכה,  ב"חה אולם .שאין עדיפות לברך קודם השריפה, שגם היא אינה מדאו'(

 חק יעקבשאין לברך לאחר שנעשית המצוה. וכ"פ ה ו. אישות ג, כג(-)ברכות יא, הוהוא עפ"ד הרמב"ם 
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כתב שהרוצה  )סק"ד( מ"ב, והוסיף שיברך בשעת הביעור בלא שם ומלכות. וה)ס"ה( גר"זוה )סק"ו(

פסק שלאחר הבדיקה לא יברך כלל, ואף  )ב, ב( למשה תפילהובשו"ת  לסמוך ולברך אין מוחין בידו.

 הביטול.קודם הביעור לא יברך אלא רק יאמר את נוסח 

 שהחיינו על בדיקת חמץ 

ת חמץ, ל בדיקעכת שהחיינו כתב שיש מחלוקת האם לברך בר (ג"ע קכ חמץ בעור' הל ב"ח) העיטור בעל

ים הרי המפרש בשבוע, זמן ק וי"א דמכיון שאין להשהרי זוהי מצוה הבאה מזמן לזמן! י"א לברך 

סיים ברות אלו. וס יהביא שת (רכג ,א) א"רשבוהיוצא ע"ד לחזור אפילו מראש השנה צריך לבדוק. גם ה

הבדיקה רך דמכיון שאין לבשסובר  (י)כלל כה סימן ג. ופסחים פ"א סימן  רא"ששאין דרכנו לומר זמן. גם ה

 היא לצורך הרגל, סומכים על ברכת שהחיינו של הרגל.

ו בבדבר שיש  איינו אלהביא טעם נוסף, שאין מברכים שהח רכת המצות ומשפטיהם(ב -)שער ג אבודרהם ה

ים אין מברכתב, שוד כשמחה והנאה לגוף, ובבדיקת חמץ יש צער באיבוד החמץ ובשריפתו. ע

 מאיריהלא הביעור. וה, אהמצ שהחיינו אלא על מצוה שעשייתה היא גמר מצותה, והבדיקה אינה גמר

קה ה, ואף הבדית עביררחקכתב שאין מברכים שהחיינו על מצוה שאין עיקרה לעצמה אלא לה )ז:(

  אינה מטרה לעצמה, שאינה נעשית אלא כדי שלא ימצא חמץ בפסח.

ת היה לנו ושרשבגלל שהוא  תמה עליו, ב"יאך ה ."מברך דבעי ומאן הוא רשות מסתבראכתב " טורה

  .יברך לא מספק ולומרלהחמיר 

ין א אסור ועדיסח הות הפ, ומשעת זביחהקשה, הרי איסור חמץ קודם לרגל )הגהות הטור( רש"למהה

זמן  כתב דסו"ס ס"ב() "זט! הלא נכנס הרגל, ואינו דומה לסוכה ולולב שמתחילים רק בכניסת החג

נתיב הפטור הטפל. גל ולר הרהאיסור מתייחס לרגל, והכתוב קראו 'ראשון', ולכן טוב לברך בעיק

ם מטעם כה שאין מברכייית סועל עש )דומיא דברכתרץ שאין נראה שיברך הבודק והשאר לא יברכו תי חיים

 .זה, ע"פ המרדכי שהביא הב"י בסימן תרמא(

שהחיינו על  לברך כתבו שיששדמכיון שמצאנו לחלק מהראשונים  )סק"ט( כה"חו )צו, ה( בא"חו הכתב

 בדיקה.וון לפטור הץ ויכור חמקודם ברכת ביעהבדיקה, נכון למצוא פרי חדש ויברך עליו שהחיינו 

שש חמכדי להסתלק  דיקה,, אלא שהוסיף שיברך רק לאחר שיתחיל קצת בב)עמ' מה( חזו"עוכ"כ ב

א פרי העץ, רך בורותר שיבכתב שנראה י )בעיתה אחישנה סי' תל"ד ס"א(זצ"ל  יוסף יעקבהרב הפסק. 

 ריו.ל לפניו ואחעקאי  יינומץ, יוצא שהשהחולאחר מכן שהחיינו ויטעם, ולאחר מכן על בדיקת ח

 הפסק בדיבור באמצע הבדיקה 

 מוסיפים ויש ,הבדיקה כל שיגמור עד לדבר לבודק שאין אומרים שי )שם. וכלל יד סימן ג( רא"שכתב ה

 ליזהר שיש אלא ,לי שוה איננו זה וכל .ולברך לחזור שצריך הבדיקה מעין שלא בדברים שח שאם

 דהוה מידי הפסק שיחה הוי לא לבדוק משהתחיל אבל הבדיקה לתחלת הברכה בין לדבר שלא

 ישיבת על ולברך לחזור להצריך הפסק שיחה הוי דלא סעודתו בתוך המדבר והאדם סוכה אישיבת

 הבדיקה כל שיגמור עד בטלה בשיחה לעסוק שלא ליזהר טוב לכתחלה ומיהו המוציא וברכת סוכה

  .(רמד' סי א"ח) א"רשבה. וכ"כ חמץ בו שמכניסין המקומות בכל לבדוק לבו אל שישים כדי
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 עד ריםאח בדברים דברי שלא וטוב. הבדיקה לתחלת הברכה בין ידבר שלא ויזהר: שו"עכתב ה

 .חמץ בו םשמכניסי המקומות בכל לבדוק לבו אל שישים כדי, הבדיקה כל שיגמור

 יין הבדיקה,אינם מענשהבדיקה בדברים לת בר בין הברכה לתחיישאם ד ד(-)סק"ג מגן אברהםכתב ה

, (ו-ק"הס) מ"בוכ"כ ה ברך.צריך לחזור ולברך. אך אם דבר לאחר שהתחיל הבדיקה אינו חוזר ומ

שאם  ()ד, כו משהל פילהתו"ת וכן העלה בש ובדברים שהם צורך הבדיקה יכול להפסיק אף לכתחילה.

 שח שיחה שאינה לצורך הבדיקה, א"צ לחזור ולברך.

לה ק בשיחה בטילעסו הר לאהקשה, הרי הרא"ש בסוף דבריו כותב שטוב ליז )הגהות הטור( רש"למהה

?! ותירץ נו שווה לי'ה אינזוכל עד שיגמור הבדיקה, וא"כ זוהי הדעה שהביא בראשונה, ומדוע כתב '

ר תוך את דין דיבוו יקההבד שהיה קשה לרא"ש מדוע הביאו יחד את דין דיבור בין הברכה לתחילת

 העצמ סק, ובבדיקהום הפא משכדי הבדיקה, והרי אינם דומים כלל, שדיבור בין הברכה לבדיקה הו

הר לא לדבר ש ליז"ש שיהקשה עליו, ותירץ שמסקנת הרא )סק"ג( ט"זהטעם משום היסח הדעת. ה

דיבורים שלדבר כיון  יכול חייםהיינו במה שאין לו צורך אפילו שלא לצורך הבדיקה, ובדברים ההכר

לל. כאסור לדבר  תחילהבי"א ו אינם מסיחים דעתו, ודי בזה שנזהר משיחה בטילה. אבל לדעת האל

יק שיכול להפס סעודהנה מאמנם מסקנתו כדעת הי"א שיש הפסק כשמדבר קודם גמר הבדיקה, דבשו

דומה ותחלה אצלו, קרא הקה נבכל רגע, בבדיקה אינו יכול להפסיק באמצע וממילא כשלא גמר הבדי

 באמצע תקיעות דמיושב שודאי אסור להפסיק ביניהם לכו"ע. לדיבור

יצר  גם ברכת אשריקה. וע הבדשמותר לענות אמן ויהא שמיה רבה באמצ )עמ' מה( חזון עובדיהכתב ב

ברך. וכ"כ יעמים ול רקאם הוצרך לכך, שיש חשש שמא ישכח לברך אחר הבדיקה, וכן אם שמע 

 . )אות א( פסקי תשובותה

 סעיף ב':

 אחת על כמה מקומות ברכה 

 ולם.שעשרה העושים מצוה אחת, אחד מברך לכ (כ ו, )ברכות תוספתאשנינו ב

 אצלו יתוב מבני יעמיד ,רוצה הבית בעל ואם. בתים כמה לבדוק יכול אחת בברכה: שו"עכתב ה

 . ה"בע ךשביר ברכה סמך על במקומו איש איש לבדוק ויתפזרו מברך שהוא בשעה

ותו ר שיבדוק, אדם אחוה לאהתקשה, דמשמע שאם בעל הבית אינו בודק אלא מצ )סק"ו( מגן אברהםה

, שופר לאחריםבתוקע מה לכיצד מברך הרי אין המצוה מוטלת עליו! ואינו דו אחר מברך. וצ"ע

"ל . ותירץ, דצעליו מצוההשאותו שומע יוצא י"ח הברכה ששומע מפי התוקע, אבל כאן הרי אין 

 מ"בוכ"פ ה ברך.מאחר  אותו דמילה שהמצוה על אבי הבן, ואם אינו מלדמ"מ מצוה קעביד, דומיא 

 . )סק"י(

 )סק"ב( פרי חדשעפ"ד ה (כלל קיט סכ"א)חיי אדם אם בודק מקומות נוספים שהם מחוץ לביתו, כתב ה

שאם בודק ביתו וחנותו, וחנותו בחצר אחרת, צריך לחזור ולברך משום שהליכה כזאת חשיבה הפסק. 

שכולהו חדא מצוה היא, שהרי מחוייב ללכת  סוברים )סק"ד(מאמר מרדכי ו (סק"ח) יוסףחק ה אמנם
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בשם  )ס"ק כב( כה"חוכ"פ  לכל המקומות החייבים בבדיקה, ולא שייך לומר דהליכה הוי הפסק בזה.

 הרבה פוסקים.

ד עור הדעת גמ היסח , ויששאם החנות רחוקה מן הבית )האלף לך שלמה סימן קצט( גר"ש קלוגרכתב ה

על  רכתו אלא רק"ח בביצאת לשיגיע מביתו לחנות, יכוין כשמברך בביתו על הבדיקה שאינו רוצה 

, ושכ"פ )עמ' מז( יהעובד חזוןבהבדיקה שבביתו, ואז יוכל לברך שנית על הבדיקה של החנות. וכ"פ 

ושה מכיון שעכה נה צריה שאי. ואין בזה חשש לגורם ברכ)מקראי קודש פסח ח"א עמ' קל(גרצ"פ פרנק ה

 כן להוציא עצמו מהמחלוקת.

כון ך לכתחילה נאנים, ם וקטע"פ האחרונים, שמדינא יכול לסמוך על בדיקת נשי )סק"ח( מ"בכתב ה

 יש בה טורח הלכתהכהבדיקה שהגיעו לכלל מצוות, לפי שגבני חורין באנשים אשלא לסמוך אלא על 

 גדול ויש חשש שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה.

 שאינו יכול פוסקיםהשמעות שאם ב"ב אינם עומדים אצלו בשעת הברכה, מ )אות יא( יעקבחק כתב ה

 דקו,באין ראוי שי ברכה,השאם לא עמדו אצלו בשעת  )עמ' מח( חזו"עוכ"כ ב לשלח אותם לבדוק.

בדיקה הגמור לשה לו קשאם  )סק"ב( עולת שבתכתב ה אולם שנמצאים עושים המצוה בלא ברכה.

ר ברך חת היא, וכבצוה אקה מש מאחר שיסיענו. ואותו אחר א"צ לברך, שכל הבדי, יכול לבקובעצמ

 ים, שכל אחדה שלוחה כמכתב שאם מינ )הליכות שלמה פסח פ"ה סי"ד( גרש"ז אוירבךאלא שה בעה"ב.

, את כל הבית ברכתווא בה, שרק כאשר בעה"ב מברך פוטר יבדוק מקום אחר, יכול כל אחד לברך

בית, לבדוק כל ה ותניוותיו במכתב שאם בעה"ב אין כוח )ב, נ( פעלים רבובשו"ת  משא"כ אצל שליח.

לק חא לפטור רק בהדי כווןובשעת הברכה אין שלוחיו עמו, ואינו רוצה לדחות תחילת המצוה, י

 ק.לא בדים שמחדרי הבית, ואז כשיגיעו שלוחיו יוכלו לברך על בדיקת שאר החדר

 ברכה על הבדיקה כשלא מצא חמץ 

, חמץ קתבדי בשעת קיםובסד בחורים חמץ הנותנים אלה, כתב (כט דעים סימן תמים ת")שו ד"ראבה

 כן ושנהג פי על שאף, הוסיף (די אות ומצה חמץ הלכות) חיים ארחותוב. שרש לו ואין, הוא נשים מעשה

 ששנוח לא אנו מקום למכ, לבטלה ברכתו ותהיה חמץ ימצא לא פן שחששו מפני, מקומות בקצת

 .נמצא אם הכל שנבער, חמץ ביעור על כשמברכים שדעתינו לפי, לזה

 םשימצא דיכ הבית בחורי פת של פתיתין שמטמינין מקומות במקצת נהגו (ד"ע ו מח' סי) בו כלה כתב

 פיל בזה חששנו אל אנוש . אך כתבלבטלה לברכה חששו כלום ימצא לא שאם ויבערם הבודק

 .נמצא אם לבער הביעור על כשמברכין שדעתינו

, בטלהל ברכתו יהא שלא דיכ, הבודק שימצאם במקום חמץ פתיתי להניח ונוהגים: רמ"אה עפ"ד כתב

 .(בו לכ). נמצא אם ערלב הברכה עם אדם כל דדעת, עכב לא נתן לא אם ומיהו. (ן"ברי י"מהר)

שראוי שלא לתת הפתיתים, שחיישינן שמא יניחו במקום שלא ימצאנו הבודק. ואין  )סק"ד( ט"זכתב ה

 משה כלפון רביגם  כאן ברכה לבטלה כיון שהברכה חלה על הביעור למחרת, וכעת מתחיל הביעור.

 עיקר בטלה כמעט הפתיתים הנחת ידי על שאדרבה, כתב (ב"טו אות' ב מערכת) כהונה ברית בספר הכהן

 ואנה אנה ומביטים, מלומדה אנשים כמצות נוהגים רק חמץ מחפשים אינם ההמון כי, הבדיקה תקנת
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 שלא לשואלים להורות יש ולכן, הבדיקה מצות עיקר הוא שזה וחושבים, בלבד הפתיתים את למצוא

 באמת זריזים שהם' ה בסוד הבאים ורק, פתיתים להניח ברבים לדרוש שאין שכן וכל, הפתיתים יניחו

 )אות יד(חק יעקב ה אולם .למצניעיהם אלא אלו דברים נאמרו ולא, כן לנהוג יכולים הבדיקה במצות

כתב שטעם המנהג לתת פתיתין, הוא שאם יבדוק ולא ימצא זמן מה יתרשל שוב ויתייאש מהבדיקה 

כתב שטעם המנהג כדי שלא  סימן קצג()מהר"י וייל ו ולא יבדוק עוד. ואין לבטל מנהג של ישראל.

 כא שער חיים עץ )פריז"ל  אר"יישכח לבטל למחר, משא"כ כשיש לו חמץ נזכר בזמן הביעור לבטל. גם ה

 שבזמנינו, (קכח סימן או"ח) הלכה עמק ת"בשו "כוכ כתב מנהג זה, ושיניח עשרה פתיתין. '(ה פרק סוף

 חמץ פתיתי לתת הדין מן צריך, עשר ארבעה ליל קודם, מחמץ הבית חדרי כל היטב לנקות שנוהגים

 יחוה. וכ"כ בשו"ת )או"ח סימן לז( מצליח איש. וכ"כ בשו"ת לבטלה ברכה חשש משום, הבדיקה קודם

 עפ"ד האחרונים הנ"ל. )ה, לא( דעת

 רעזבשם שו"ת  כתב ות ט()א כתב שיניח חמץ קשה שאינו מתפורר. והמחזיק ברכה )שם( מגן אברהםה

 שאם )תלט, ב( בשמו וד כתבשהמניח פתיתין נכון לדקדק שיהיו פחות מכזית, ע מח()ח"א ס"ס  אמת

 .)עמ' לח( "עחזוב כ"כו הבודק לא מצא פתית אחד א"צ לחזור ולבדוק כל החדרים אלא יבטל.

ו לשאין  )ח, לה( יצחק תמנח והבודק קודם אור לי"ד, כגון שיוצא מביתו קודם הפסח, כתב בשו"ת

 אולםמברך.  אינו לא"הבלהניח פתיתים, שהרי טעם הנחתן כדי שלא תהא הברכה לבטלה, וכאן 

ייל מ"ש מהר"י וכן עפודבר, כתב שעפ"ד האר"י יש סוד ב )קובץ תשובות ח"ג סי' עג(גרי"ש אלישיב ה

 כתב פב()ב,  רהתו ניןק"ת ובשווהחק יעקב, שייך להניח הפתיתים גם אם בודק קודם אור לי"ד. 

חר אולי מחפש אמצו דחבודק דדאל"כ ליכא ראיה המוכחת שבכה"ג יש יותר עניין להניח הפתיתים, 

 מחט שנאבדה לו.

 צחק פ"ו(י' נט, ושבות סחים עמרות פ)העגרי"ש אלישיב ובזמנינו שנוהגים לנקות את הבית היטב, דעת ה

קה כבר י קודם הבדי, שהרדיקהשמעיקר הדין צריך להניח פתיתים, ואם לא הניחום אין לברך על הב

 הלכה עמקכ בשו"ת וכ" .דקיםשטפו ובדקו את כל המקומות הגלויים, ובימינו אין מצוי חורים וס

, יחוםם לא הנארך גם ה לבשחוב )הליכות שלמה פ"ה סי"ב(גרש"ז אוירבך , דעת המאידך .)הובא למעלה(

הבית, ממץ והוצאתו יאת חם מצשכן בימינו ששוטפים ומנקים את הבית היטב, אין חובת הבדיקה משו

כן ניקו לבחון אם א ה הואבדיקשהרי את זה עשו כשניקו היטב בימים שקודם הפסח, אלא ענינה של ה

 .היטב וכן אם לא הכניסו חמץ לאחר הנקיון
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 יםובו י' סעיפ

 סעיף א':

 בדיקה לאור הנר 

 )ז:(שנינו בפסחים 

הנר,  ה, אלא לאורהאבוק אורל"תנו רבנן: אין בודקין לא לאור החמה, ולא לאור הלבנה, ולא 

 "מפני שאור הנר יפה לבדיקה

 אור בדק לא אםיא החמה' הסבירו שאע"פ שאין בודקים ביום, בדיקה ל'אור ה )א, א(בירושלמי 

 ר.ק לאור הנ, ואפילו בכה"ג צריך לבדו)י:( שחרית עשר ארבעה בודק עשר לארבעה

 ודקכשב ד"י ליל בדק ולא רעב ואם. הלבנה לאור ולא הנר לאור שתהיה צריך הבדיקה: שו"עכתב ה

 . הנר לאור אלא החמה לאור יבדוק לא, ד"י ביום

י"ג  יוםב משמע שבדיקה י"ג, למד דמדלא אמרו רבותא אלא כשבדק ביום י"ד ולא ביום )סק"א( ט"זה

כתב  שע"ת א(קסג. הובא ב "א סימןח) הלכות קטנותאינה מועילה כיון שקבעו חכמים הזמן על ליל י"ד. וב

 שיכול לבדוק בליל י"ג.

 ,מיםחכ תקנתכ ד"י ליל בדוקול לחזור צריך הנר לאור ג"י יום ובדק הקדים אםש )סק"א( מ"בכתב ה

 אם אכן ,נהראשו בבדיקה צאי דבדיעבד פוסקים דיש ,הבדיקה על בלילה אז לברך דאין נראה מ"ומ

 לחזור צ"א חמץ להכניס לאש היטב ונזהר לבדיקה יפה הנר אור שבלילה הנר לאור ג"י בליל בדק

פה יאים שאור הנר ים התנמתקיימ משום שבלילה -ועוד  פר"ח, חק יעקב, עו"ש) אחרונים רוב הסכימו כן ,ולבדוק

ימים בדי שלא יבדקו כדיקה, ויים לבהסוברים שחכמים קבעו יום מס לבושו ט"ז, ב"חכ דלאלבדיקה והאנשים בביתם. 

 לא פ"עכ דוקולב ורלחז צמוע על להחמיר והרוצה .חלוקים, ועוד, שקודם זמן זה אין בנ"א נזהרים בחמץ(

 .אז יברך

טש סי' וטשאב) א"אלכן כתב ה מבארת שמעלת הבדיקה בנר היא בשביל לבדוק בחורים ובסדקים, הגמ'

וקא וק דדאין מצוה לב אטא,שאם יש מקומות שאפשר לבודקם היטב ע"י מישוש היד או מט תלד ס"א(

גר"נ ה אולם. חים ח:(הערות פס) גריש"אוה )הליכות שלמה פ"ה דבר הלכה אות ג(גרש"ז אוירבך בנר. וכ"כ ה

 ה.ור החמו לאכתב שגם במקומות אלו יש לבדוק לאור הנר א חוט שני עמ' פא()קרליץ 

 בדיקה לאור החמה בחדר שאורו רב 

 )ח.(שנינו בפסחים 

יקה, מפני יכה בדצר אינה צרהאמר רבא: ח -"האי אור החמה היכי דמי? אי נימא בחצר 

לא צריכא,  -ת! לאורה נבדק אמר רבא: אכסדרהה -שהעורבין מצויין שם. אלא באכסדרה 

 ה, אלא לצדדין"היינו אכסדר -בהדי ארובה לודהיכא? אי  -לארובה דבחדר. 
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. וכן לה עם נרילבוא"צ לבדוק  שאפילו לכתחילה בודק האכסדרה ביום לאורה, )ח. ד"ה לאורה( רש"יופ

ע ורה, אך משמאדוק לכול לבימשמע שרק אם בודק ביום  )ב, ד( רמב"םמה אולם. )ד:(מבואר מהרי"ף 

בדוק, א בי"ג לא ישדוק "ג(ע"א לח )נ"ה ח רבנו ירוחםמצאנו ל עודדלכתחילה יבדוק בלילה לאור הנר. 

, הב"ח סובר נחלקו א(סימן י) רא"שהאבל בי"ד יכול אפילו לכתחילה לבדוק לאור החמה. ובדעת 

בודק  שרק בדיעבד יהו(ומד"ה )ח ב"עפ"ז סובר ה שהוא כרבנו ירוחם, והב"י כרמב"ם. וע"ע מ"ש לקמן.

מגן ה אךדיעבד. בפילו דק אאת האכסדרה לאורה בי"ד, ובשאר הבית גם אם יש בו אורה, אינו בו

ם לא , ובדיעבד אל י"דק בליסובר שאין מחלוקת בין הראשונים, שלכתחילה יש לבדו )סק"ג( אברהם

 ש בזה.מ" )סק"ב( "זטין ב. ועי'(ד)וזוהי כוונתם ב'לכתחילה' ו'בדיעבבדק, יכול לבדוק לכתחילה לאורה 

דיקה לאור בריכה פ"ה צאכתב ע"פ הירושלמי שבית הכנסת אע"פ שאורה רב  )סימן תקלה( מרדכיה

 הדרכי משה. הלאור בדקתנהנר שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה. אך העיר שבבבלי אמר שאכסדרה 

 ורבינ שםב בשהב"י כת אלא למד שלפי הבבלי חדר שיש לו אור הרבה דינו כדין אכסדרה. )אות ב(

 צריך ההרב אור בו שיש יפ על אף אחר בית אבל אכסדרה, דדוקא (ג"ע לט, ג"ע לח א"ח ה"נ) ירוחם

ם בודק בצדדי רק אםאורה, ולשאם בודק כנגד הארובה יכול לבדוק  ב"יוסייג ה הנר. לאור לבדקו

מפורש נו ירוחם, שברי רבכל ד כתב שהב"י לא ראה את )אות כח( בגדי ישעצריך לבדוק לאור הנר. וה

 בדבריו כמרדכי שאין לחלק בין בדיקה לבדיקה.

  .רשבחד ארובה גדכנ ה"וה; דיו ,החמה לאור בדקה אם, רב שאורה ואכסדרה: שו"עכתב ה

, תדלאורה נבדק כסדרה,לא אאשמי שאין לו לבדוק  )ח"ב סימן קצד. הובא בשע"ת א( הלכות קטנותכתב ב

 ובודק בלא נר, יברך.

 מ"בהוכ"פ  נגדו.כבדוק סור לשבחלון שיש בו מחיצה של זכוכית, לכו"ע א )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

כ"כ ונגד החלון, בדוק כותר לשאם הזכוכית נקיה וצלולה מ )דעת תורה ס"א( א"א. אולם כתב ה)סק"ז(

יע יבוכ"נ מה .ות והנהגות על פסח()הליכ גריש"אוה (20)הליכות שלמה פ"ה אורחות הלכה הע'  גרש"ז אוירבךה

 .)ח"ד סימן מ אות ג(אומר 

ה הוא דוקא בליל אור הנרלכתב שחיוב הבדיקה  )ח"ד סימן כז אות ו. וסימן כח( למשה תפילהבשו"ת 

נות, שולח ,גירותגון מכים לבמקומות שצריך להביא האור אליהם כדי לבודקם, אבל דברים שמיטלט

דקם לה אפשר לבולכתחיונר. הכסאות, כלים שונים, תיקים וכד', א"צ לבודקם דוקא בלילה ולאור 

לא ש שאני אכסדרה מיר,לאור החמה. ואע"פ שלענין אכסדרה שאורה רב דעת כמה ראשונים להח

פ רי הבית. וכ"חדאר י בשרצו לחלק בין חדר לחדר, אך דברים המטלטלים גרעי טפי דלא מיחלפ

 .)חוברת איגרתא חדא, בסוף החוברת( גר"ש דבליצקיה

 בדיקה לאור החשמל 

שמותר לבדוק החמץ לאור פנס חשמלי אם הוא דק ומאיר  )שבות יצחק פ"ד אות ג( אלישיב גרי"שדעת ה

, וכתב פא()ספר הלכות פסח להגר"ש איידער, פ"ז הע'  גר"מ פיינשטייןבחורים ובסדקים ואינו מסנוור, וכ"ד ה

סובר שלכתחילה אין לבדוק לאור  )הליכות שלמה פ"ה סי"א( גרש"ז אוירבךשם שעדיף אפילו מנר. ה

)עמ' לח. וכ"כ בשו"ת יחוה דעת א,  חזון עובדיההפנס, אך אם אינו יכול לבדוק עם נר יבדוק לאור הפנס. וב
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כתב שבשעת הצורך אם אין לו נר כשר, יכול לבדוק ע"י פנס שיכול להכניסו  (. הליכו"ע ח"א עמ' רעבד

כתב שאין לבדוק כלל לאור  )פ"ב סק"ד( חוט שניב אולם לחורים ולסדקים, ואף יכול לברך עליהם.

 אין אםכתב שרק  )ח"ג פ"ז אות ח( לציון אורהפנס, אמנם אם רק נעזר באורו מלבד הנר מותר. ובשו"ת 

. זו בדיקה על יברך לא אך, וסדקים לחורים הנכנס, חשמלי פנס כגון, צר חשמלי בנר קיבדו, נר לו

 מכיון שמצאנו בגמ' לימוד מיוחד על הצורך בנר דווקא, ולכן מספק לא יברך. 

רו מסייע אם או הבדיקה שעדיף לא לכבות את אור החשמל בזמן )א, קלו( הלוי שבטכתב בשו"ת 

 .עמ' מ() יהון עובדחז. וכ"כ ב)שם(חוט שני ו )שם(גרמ"פ ה, )שם( גריש"אלבדיקה, וכ"ד ה

 סעיף ב':

 בדיקה לאור האבוקה 

 שאין בודקים לאור האבוקה.  )ז:(שנינו בפסחים 

ן הכניסו לחוריכול לינו ישחלק מהטעמים לפסול בדיקה באבוקה הם מפני שא )א, יא( רא"שכתב ה

, השעו של בנר אאל קיןבוד יןשא באשכנז גיםנוהולסדקין וגם משום שמפחד שמא ישרוף הבית. ולכן 

טיף על א ירא שמא ין שהושומ אבל לא בנר של חלב שהוא ירא שמא יטיף על הכלים, וגם לא בנר של

יסו ן יכול להכנגם איונפם כלי החלב, וגם לא בנר של שמן שהוא ירא שמא יטיף על הבגדים ויט

 .(ד"ה קושטא פ"ב דפוס) הגה"מלחורין ולסדקין. וכ"כ 

, שמן לש ולא, ןשומ של ולא, לבח של בנר ולא, הנר לאור אלא האבוקה לאור בודקין אין: שו"עכתב ה

 בשם ל"מהרי) וקהכאב דינם, לועיםק' אפי, ביחד נרות שתי אבל, יחידי והוא :רמ"א. שעוה של בנר אלא

 . (אגודה

גמ' כמה באמרו צא שניסובר שהבודק באור של אבוקה אפילו בדיעבד לא  )סק"ה( מגן אברהםה

ה "פ שגם בשעו. ואעיצא טעמים לפוסלו, וה"ה לנר של שמן. אבל אם בדק בנר של חלב בדיעבד

 הולר שאבוקה פססוב ק"ה(ס) חק יעקבמתירא פן יטיף על הבגדים, יכול לתקנו משא"כ בשאר. גם ה

אף  קואם לא יבדו שמן, בשל ילה. ואם אין לו שעוה עדיף שיבדוקגם בדיעבד ושאר נרות רק לכתח

סובר  ג()סק" ט"זה םאול. לבדוקו, ולכן צריך לחזור )סק"י( מ"בבשאר הנרות אפילו לכתחילה. וכ"פ ה

שאר  יקה. אבל כללל בדרי כשרק בדיקה לאור החמה והלבנה מעכבת אפילו בדיעבד, משום דלא מיק

 ם רק לכתחילה, אך לא מעכב בדיעבד.הדברים המנויים כאן אסורי

כנר  ן אינו חשיבם קלעפילו אאם דיבקן חשיב כאבוקה, וקמ"ל שאשביאר שפשוט  )סק"ו( מגן אברהםה

 .מ"ב ס"ק יב()ב כאבוקה ו חשיביד משמע שאפילו הן שתי נרות ואוחזן יחד פרי מגדיםאחד, ואסור. ומה

צמר גפן  ילת. ופתבדיקהלשנרות של פראפין המצויים כיום כשרים  )עמ' מ( חזון עובדיהכתב ב

 הטבולה בשמן דינה כנר של שעוה.
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 סעיף ג':

 כל מקום שיש חשש שהכניסו חמץ בודק 

 )ח.(שנינו בפסחים 

נו תלאתויי הא ד -מאי?  ויי"כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. כל מקום לאת

מתבן, ואוצרות לין, וולורפת בקר, ו התחתונים, וגג היציע, וגג המגדל,רבנן: חורי בית העליונים ו

ניא: בדיקה. והת ין צריךאדיקה... אמר רב חסדא: בי דגים באין צריכין  -יין, ואוצרות שמן 

ובי  נא: בי מילחירבה בר רב הו בזוטרי. אמר -ברברבי, הא  - לא קשיא; הא -צריכין בדיקה! 

 "פפא: בי ציבי ובי תמרי צריך בדיקה קירי צריך בדיקה. אמר רב

בית הכן כל חדרי ץ, ולם חמ: בודק כל המקומות שיש לחוש שמא הכניסו בהטורעפ"ד ה שו"עכתב ה

ם וכן ין מסתפק מהין שאירות והעליות צריכים בדיקה שפעמים אדם נכנס בהם ופתו בידו, אבל אוצ

 מתבן וכיוצא בו אינם צריכים בדיקה.

נוטל בפעם וו קבע לך יש א, שגם אוצרות יין שמסתפק מהם הר"ן( ע"פ) הרחיב )סק"ז( מגן אברהםה

 .ז(ס"ק ט) מ"באחת א"צ לבודקם, מפני שאין רגילים ליכנס בו בפת. וכ"פ ה

 לפעמיםש נותושכמ בהם יםשמחזיק חדרים אפילוע"פ האחרונים שצריך לבדוק  )ס"ק יד( מ"בכתב ה

 וצאכי כל ה"וה .פתו שם כחש שמא לחוש ויש ,לבעליו המשכון להחזיר הסעודה באמצע לתוכו נכנס

  .ליטלם הסעודה בתוך שם יכנסל שדרך ב"וכיו וגבינות וכבושים פירות שם שמונחים מרתפות כגון בו

יירים חובה על הד תף ישן משוכתבו שגם בבניי )סידור פסח כהלכתו פי"ב סעיף ו( גרי"ש אלישיבובשם ה

ין לו יו מכיון שאשמעל קומותבואין לו חובה לבדוק לבדוק מקומת הכניסה ועד הקומה בה הוא גר, 

ם זו היא הסכ הנהגהששום ומה שמשלם הוצאות ועד בית גם עבור קומות אלו, הוא מ קניין שם.

 .מ' פ()ח"ג ע לציון אורוכ"פ בשו"ת  בעלמא בין השכנים.

בדוק ובה גמורה לחב שיש כת מ' נב()ח"א סימן ה. חזון עובדיה ע יחוה דעתלגבי בדיקת המכונית, בשו"ת 

לא די יעור חמץ, אעל ב לברךוהמכונית, ואע"פ שמנקים אותה היטב לפני ליל י"ד. אך אין לחזור 

 בברכה שמברך בביתו.

 

 

 סעיף ד':

 בדיקת חורי הבית 

 )ח.(שנינו בפסחים 

לאתויי הא דתנו  -ום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה. כל מקום לאתויי מאי? "כל מק

זה  -אין צריכין בדיקה. ורמינהו: חור שבין אדם לחבירו  -רבנן: חורי בית העליונים והתחתונים 
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בודק עד מקום שידו מגעת, וזה בודק עד מקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בלבו. קשיא חורין 

 בעילאי ובתתאי" -ורין אחורין לא קשיא; הא ח -אחורין! 

יש רי עיקר תשמיו שהה דברדח טורה אךמובא ש'גבוהים' הכוונה למעלה מעשרה,  )א, א( ירושלמיב

' ט"ז סק"ד שבגמהוביאר )ם שהאדם הוא למעלה מעשרה, אלא הנכון כפי שפירש שאין יד אדם מגעת 

וך שתשמישן בת קטנים"כ מניסה ליישב שחמץ הנמצא בחורים מגיע בדר ב"י. הקאמר עד שידו מגעת(

 ור.רש כטמפו ן ג()כלל יד סימ רא"שוה )נ"ה ח"א לח ע"ד( רבנו ירוחםעשרה, אך ציין שב

 צריכים, ההרב כיםנמו ולא רבהה גבוהים שאינם, מהכתלים, הבולטים וזיזין הבית חורי: שו"עכתב ה

 ריכיםצ אינם, טפחים משלשה פחות והנמוכים, שם מגעת האדם יד שאין הגבוהים אבל; בדיקה

 . בדיקה

 בדיקה. וכ"פביבים ם, חיששחורים הנמוכים משלושה ותינוקות מצויים  )סק"ח( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק יט( מ"בה

ית מיוחד לו בבהתא ה ק אתלבדו כתב שאדם חייב )הליכות שלמה פסח פ"ה דבר הלכה ז( גרש"ז אוירבךה

 אם הוא מקום שפעמים מניחים שם חמץ.ת, סנהכ

 יכול איןו מוקיםע קטנים וריםח ביניהם ויש בנסרים מרוצפת הבית קרקעית אםש )אות יט( גר"זכתב ה

 אהר אם לוואפי ,תחתיהם קלבדו הנסרים את לקעקע צריך אין ,לבדוק החור לתוך ידו את להכניס

 טריחיןמ אין כ"אעפ הפסח ימי כל שם מונח יהיה משם יוציאנו לא ואם הקטן זה לחור חמץ שנפל

 וםמש אלא אינה שביטלו חרא החמץ בדיקת תקנת עיקר שהרי ,ודיו מבטלו אלא משם להוציאו אותו

 דאיבו תוכול ידו להכניס וליכ שאינו במקום מונח שהוא החמץ וזה בפסח לאוכלו יבוא שמא גזירה

 .בפסח יאכלנו לא

 

 

 

 סעיף ה':

  והמגדלבדיקת גג היציע 

 ".הבדיק צריכין אין - המגדל וגג היציע גג" )ח.(שנינו בפסחים 

 היו לא ןשלה גיןג שאר אבל, בדוקל צריך אין - ומשופע שאע"פ שגג היציע נמוך, הואיל רש"יופ

 יםכל לתוכו ניםשנות ץע של רוןאומגדל הוא  .הבית מאחורי נוסף מבנה ויציע היינו תוספת .משופעין

 .גגו ולא בדיקה צריך תוכו, ואוכלים

 אינם ,תשמיש לשום ראויין גגיהם אין כך ומפני משופעים שגגיהם והמגדל היציע גג: שו"עכתב ה

 .הבית בתוך הם אפילו בדיקה צריכין
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 הוא כן םא אלא בדיקה ךצרי להשתמש דרך אם ,המשופע גג שתחת השוה גגכתב ש )אות כג( גר"זה

ש טירחא שאם י , והוסיף"ק כג()ס מ"ב. וכ"כ ההסעודה באמצע בו להשתמש דרך שאין לתשמיש מיוחד

"ק לב קמן סי' תלו סלועיין )ו במרובה בבדיקת מקום זה, יכול למכור לגוי את המקום עם החמץ שיש 

 .דמשמע שאף לכתחילה מותר לעשות כן(

 סעיף ו':

 דין רפת, לול ואמצע החצר 

 )ח.(שנינו בפסחים 

ין בו שאין מכניס ל מקוםכ... בדיקה, מפני שהעורבין מצויין שם"האמר רבא: חצר אינה צריכה 

 ן..."בקר, ולולי ן: רפתתנו רבנלאתויי הא ד -חמץ אין צריך בדיקה. כל מקום לאתויי מאי? 

 .תרנגולין ירתד מקום - ולולין .ואכלוה הבהמות - חמץ שם היה שאם - בקר : ורפתרש"יופ

 ריכיןצ חורין אבל צרח של אמצעה דוקא בדיקה צריכה אינה דחצר דהא (חצר ה"ד: ד) ן"רה כתב

 חמץ דאיו אבל מץח מספק שר"ל , והוסיף שנראה(עג' עמ צח' סי) סמ"קוה (ד ,ב) ם"רמבה . וכ"כבדיקה

 וייםמצ עורביםשה מקום בכל להשליכו יכול איסורו זמן קודםש כתוב (כ אות ג"פ) הגה"מב אולם. לא

  .בדיקה ךצרי אין דחצר ההיא איירי ובהכי ,בהנאה נאסר לא ועדיין הואיל שם

 של ולל וכן. יאכלוהו הבהמות חמץ שם היה שאם, בדיקה צריך אינו בקר של רפת: שו"עכתב ה

 אינו רחצ של האמצע וכן. והויאכל התרנגולים חמץ שם היה שאם מפני, בדיקה צריך אינו תרנגולים

, מץח מספק מילי והני. והויאכל שם המצוים עופות ושאר העורבים חמץ שם היה שאם, בדיקה צריך

 חמץ יךלהשל דמותר וארמב' ג סעיף ה"תמ סימן לקמן אבל :רמ"אוהוסיף ה. לא חמץ ודאי אבל

 .איסורו ןזמ לאחר עד, איוד חמץ אפילו משם לבער צריך שאין שכן כל, מצויים שהעופות במקום

ם רוחם בשירבנו ) יקהבד צ"א שם מצוים םשתרנגולי הבית קרקע שגם )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 ליםהתרנגו יבפ שם נגרר ץהחמ לפעמים כי ,המטות תחת לכבד צריךש בו הכל . והביא בשם(א"הרשב

 שם ארשנש ינןדחייש אלא ה,אות אוכלים םהתרנגולי קטנה חתיכהש ,כוונתו וביאר .אחרת לסבה או

 שנהה כל ןשאוכלי במקוםו, בדיקה צ"וא בכיבוד די לכן לאכלה, לתרנגולים א"שא גדולה חתיכה

כ וכ" בור.ב חמץ כמו והוי חמץ שם נפל שלא א"שא םהספסלי תחת לבדוק צריך תרנגולים שם וליכא

 )ס"ק כד( מ"בה

 ט"זהבאשר להערת הרמ"א, דמשמע לקמן שגם חמץ ודאי מותר להשליך שם קודם זמן איסורו. 

דשם מיירי שמשליך לרחוב העיר משום דיאכלו העורבים, אבל כאן איירי בנמצא בחצר  כתב )סק"ה(

דמיירי בחצר שרבים משתתפים בו, והוי כחצר כתב  ב"חהו. )ס"ק כח( מ"בוכ"כ ה ולכן ודאי אינו נכון.

אבל בחצר שלו אם היה ודאי חמץ צריך בדיקה, של הפקר, ואף אם ישאר בו חמץ לא יעבור עליו. 

מגן ה אולם פק מוציא מידי ודאי. ולכן צריך לבדוק בחדר שאוכלים אע"פ שיש שם תרנגולים.שאין ס

דחה דבריו ופירש שגם בודאי חמץ א"צ בדיקה. ופירש שאפשר שדווקא תרנגולים  )סק"י( אברהם

 א אתו ודאי לקחו את החמץ איתם. מהמצויים בחצר יתכן והשאירו את החמץ כאן, אבל עורבים דמעל
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ל שמר שלא יפואח"כ נופסח בחדר שאוכלים חמץ שאכלו בו זמן רב קודם ה )שם( גן אברהםמה לדעת

 דעת בלא. ס"ק כד, כז() מ"בפ הוכ" שם חמץ, א"צ לבודקו. ואפשר שכל שלושים יום מקרי סמוך לפסח.

 כלוהושיא מכינןס לא דאז יקההבד זמן שהגיע אחר ד"י בליל שהיה מה דדוקא (חי' סק"ז) חיים מקורה

 .בדיקה צ"וא חמץ ודאי מקרי לא לזה קודם ודאי שהיה מה אבל ,עופות

פסת שאם המר ל פסח(נהגות עת וה)הליכוגרי"ש אלישיב ולענין מרפסת אם דינה כאמצע של חצר, כתב ה

 תורה יןקנ. ובשו"ת בודקהיך לאיננה מקורה דינה כאמצעה של חצר וא"צ בדיקה, ואם היא מקורה צר

 ורה. ורה לאינה מקין מקבילק חדימה המרפסות לגגי הבתים שהיו רגילים להשתמש בהם, ולא  )ג, פג(

 סעיף ז':

 בדיקת חור שבין יהודי לחבירו 

 )ח.(שנינו בפסחים 

מן חנ במאי סכנה? ר מפני הסכנה. -"תנא: אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק 

בודק עד  -ארמאי הודי ליין פלימו היא. דתניא: חור שבבר יצחק אמר: משום סכנת הנכרים, ו

אי , מני הסכנהודק מפו במקום שידו מגעת, והשאר מבטלו בלבו. פלימו אמר: כל עצמו אינ

י עזר: שלוחלוהאמר רבי א -יכי אישתמיש? ...הכי אישתמיש  -סכנה? אי נימא סכנת כשפים 

 "יכא דשכיח היזיקא שאניה -מצוה אינן ניזוקין! 

 .ה( ב,) רמב"םדכיון שסכנה הוא עבדינן כפלימו, וכ"פ ה )א, יג( רא"שב הכת

; דיוו, בלבו מבטל והשאר געתמ שידו מקום עד בודק אחד כל, לחבירו יהודי שבין חור: שו"עכתב ה

 . נהסכ לידי בא ונמצא לי שהעו הוא כשפים: יאמר שמא, כלל בדיקה צריך אינו י"לא יהודי ושבין

 ס"ק יג() בחק יעקה אולם ריו,שאם יש בחור ודאי חמץ לא מועיל ביטול וצריך לבדוק אח ב"חדעת ה

 יד בידים.לא עבדיון כועוד סוברים שגם בודאי חמץ מועיל ביטול, דלא הוי כמטמין בבור 

ום כל מה דוק לאור הילו לב י, ישסובר שאע"פ שאין צריך לבדוק חור שבינו לגו )ס"ק יב(מגן אברהם ה

א ביום וק בלילה אלו לבדיבו אותשגם בודאי חמץ לא חי )סק"ו( ט"זוכתב ה .)סק"ל( מ"בוכ"פ ה שיכול.

 לאור היום, ובזה בודאי צריך ביטול.

 סעיף ח':

 כותל שהשתמש בחוריו בחמץ, ונפל 

 (ח. )לא:שנינו בפסחים 

הרי הוא כמבוער. רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל  -: חמץ שנפלה עליו מפולת משנה]לא.[ "

: אמר רב חסדא: וצריך שיבטל בלבו. תנא: כמה חפישת גמראשאין הכלב יכול לחפש אחריו. 

מפני  -. ]ח.[ תנא: אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק שלשה טפחים -הכלב 

לא צריכא,  -כי משתמש היכי אישתמש?  -מא מפני סכנת עקרב הסכנה. מאי סכנה? אי ני

התם  -הרי הוא כמבוער!  -למה לי בדיקה? והתנן: חמץ שנפלה עליו מפולת  -אי נפל  -דנפל. 
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והא אמר רבי אלעזר:  -כשהכלב יכול לחפש אחריו.  -שאין הכלב יכול לחפש אחריו, הכא  -

 שמא תאבד לו מחט, ואתי לעיוני בתרה"אמר רב אשי:  -שלוחי מצוה אינן ניזוקין! 

 לא אבל ,יןהע למראית לאא האבנים גל את לבדוק אותו מחייבין אין הבנין נפל אםפירש ש רש"י

 .ביניהן ידו להכניס

צריך  אחריו כול לחפשבשם ר"י שגבי מפולת משמע שגם אם הכלב י (הכא ה"ד) תוספותה כתבו

ל חר החמץ, אבחפש אללים יחוהו חכמים לשכור פועלבדוק, משום שהתם בודאי יש חמץ ולכן הטר

מ' בפרק ברי הגדלא הביאו את  (יא' סי ב"פ) ש"ראוה :(ט., ז) ף"ריה אבלכשאינו ודאי א"צ לטרוח. 

 ראשון, ותמה עליהם הב"י.

 חפישת יכד פחיםט' ג גבוה ינוא אפילו, גל ונעשה ונפל, בחורין חמץ בו שנשתמש כותל :שו"עכתב ה

 שליםשי אחר שמא חיישינן יםבגל שמצויים עקרב סכנת בו שיש כיון תחתיו לבדוק צריך אין, הכלב

 ידועב אבל, תםבס מילי והני. סכנה לידי ויבא לו שנאבד מחט אחר יחפש במצוה עוסק שאינו בדיקתו

 בו ןשאי עניןב וחצינא במרא משם להוציאו צריך, טפחים שלשה גובה עליו אין אם, חמץ תחתיו שיש

 . ודיו בלבו מבטלו, טפחים שלשה גובה עליו יש ואם; סכנה

ן השמיטוהו ו, ולכתחתי כתב שדוקא במקום שמצויים עקרבים א"צ לבדוק )ס"ק יג(מגן אברהם ה

כ"כ ו כ"כ. אקדלא ברי הזי הרי"ף והרא"ש. והוסיף דאפשר שבמקום שמצויים נחשים צריך לבדוק,

 .)ס"ק לה( מ"בה

 "ה צריך(ד)לא:  י"רשליטול: ב הבהביא מחלוקת ראשונים באשר לחיו (מ"ב לח. וכ"כ ה)ס"ק יזמגן אברהם ה

, משום ס"ק לח() "במוכ"פ ה .בוערכמ ל"ה ט"ג גובה עליו שיש דכיון ,דרבנן הביטול )ט: ד"ה אמר( ן"רו

 ח("ס צס) ק"סמל אמנם ובר.שדוקא להטמין בידים אסור, אבל הכא שנפל עליו הגל ממילא אינו ע

 ,ולבערו גלה לפקח בחיי איסורו מןז אחר עד ביטלו לא אם. ולכן )ב, יד( מ"מב מ"וכ א,דאוריית הביטול

 אדם לומכ מנומ אבוד והוא פקחול בידו שאין גדול גל עליו נפל אם אבל .לבטלו ברשותו שאינו כיון

  .שלך בו קרינן דלא מותר

. ד()ס"ק ל מ"בכ"כ הועליו.  ויעבורשעכ"פ צריך לבטלו בליבו דשמא יש שם חמץ סובר  )סק"ח( ט"זה

לא  אן חמץ ושמאכא אין ס, שמפסק שא"צ אפילו לבטל בליבו, שיש כאן ס" )אות טז( חק יעקבה אמנם

 יפקח הגל.

 כתב )אות ב(ם יבוריגלטי נחלקו הפוסקים מה דין חמץ זה שהיה תחת המפולת, לאחר הפסח: השי

 ואין חהפס חרא באכילה' פיא מותר יראה בבל עליו עבר ולא הואילד )פ"ב הלכה ב אות ד( ריא"זבשם 

. וכ"פ ב( )ב, יהירושלמבשם  ע( )ח"א סימן א"רשבהוכ"כ  ת.מפול עליו ונפל הואיל להערמה בו לחוש

 אסר.  האי רב אולםמשום שבכה"ג לא ראוי לקנסו.  )ס"ק לט( מ"בה

 אדם מוציאן,אין השרים דבהאחרונים למדו מדין גל שנפל דה"ה לכל מציאות שהחמץ נמצא תחת 

 הפקר.כחשוב , וםשא"צ לטרוח ולחפש אחריהם, כיון שחשובים הם כאבוד ממנו ומכל אד
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 סעיף ט':

 בדיקה במרתף 

 )ב. ח:(שנינו בפסחים 

 רים:מבית שמאי או ין בו חמץ,מקום שמכניס -: ובמה אמרו שתי שורות במרתף משנה"]ב.[ 

. ]ח:[ הן העליונותנות, שיצושתי שורות על פני כל המרתף, ובית הלל אומרים: שתי שורות הח

קה. יאין צריך בד -ו חמץ ל מקום שאין מכניסין בהכי קאמר: כ -: מרתף מאן דכר שמיה? גמרא

ה הלכתא כוותיה... וימנההימנה. ושמואל אמר: עליונה ושלפנים  אמר רב: עליונה ושלמטה

 דשמואל"

 (ו ,ב) ם"רמבה םאמנ, שמואלכ שפסקו )אוצרות הגאונים ריש פסחים( גאוניםה מן יש (יד' סי) ש"הרא כתב

  .יונה בינור כ"פוסורי, רב ושמואל הלכה כותיה דרב באי )בכורות מח:(, משום דקי"ל כרב פסק

 דריןומס ריןוחוז, כולו מלאשנת עד זו אצל זו חביות של שורות בו שמסדרין מרתף: ש"עטוה וכתב

; ממנה טהלמ ואחרת ליונההע שורה אלא לבדוק צריך אין, הקורה עד התחתונות על אחרות שורות

 ואת רההקו את הרואה נההעליו אלא המרתף שטח כל על ולא, המרתף רוחב פני על שורה דהיינו

 .ממנה למטה ואחרת, הפתח

מו צעוגם הרמב"ם  ,מואלכתב שיש רבים מהראשונים הסוברים שהלכה כש )ד"ה אין( באור הלכהה

 בפיה"מ פסק כשמואל, ולכן כתב שקשה לדחות כל הני רבוותא.

 "במיה. וכ"פ הבע לשתאין קהעיר, שדוקא מרתף שמסתפק ממנו בעי בדיקה, ש )ס"ק יח( מגן אברהםה

 ואחרונים נוספים. )סק"מ(

 ף י':סעי

 בדיקת בתי כנסיות ובתי מדרשות 

 :)א, א(שנינו בירושלמי 

ן ריכא ליה שכ. מה ציקה"ר' ירמיה בעי בתי כניסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בד

ואיל ואורן הה ליה ריכצמכניסין לשם בשבתות ובראשי חדשים. ותהא פשיטא ליה הכן הוא 

ר וק בין ביעולא לחלשכא ... אוף הלאור הנרמרובה. מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה ביום 

 "לביעור

 ין לבדוק".צריכ תן בידן"לדידן נמי משום תינוקות שנכנסין שם ופ (חצר ה"סוד: ד) ר"ןכתב ה

 .חמץ הםב מכניסים תשהתינוקו מפני בדיקה צריכים מדרשות ובתי כנסיות בתי: שו"עכתב ה

שאם  )ס"ק כב( חק יעקבוהוסיף ה כתב דמשמע שצריכים בדיקה כדין, בליל י"ד. )ס"ק יט( מגן אברהםה

עבר ולא בדק בליל י"ד בודק אפילו לכתחילה ביום י"ד לאור החמה, וכתב שיש להזהיר השמשים על 



 דיני בדיקת חמץ -"ג סימן תל ______________________________________________ 28
שא"צ לבטל אחר  פרי חדש. כתב ה)ס"ק מג( מ"בוכ"פ ה בדיקת בית הכנסת משום דלא נזהרים בזה.

 ם יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאינו שלהם.הבדיקה, לפי שאינ

 תלב, יב() השולחן ערוךה אולם .י()סק" מ"בוכ"פ ה כתב שאף יכולים לברך על בדיקה זו, )ס"ו( גר"זה

ות ובתי קת בתי כנסיל בדיכה עכתב שהואיל וטעם הבדיקה הוא כדי שלא יעבור על בל יראה, א"צ בר

ורא לא ול לומר איסאי יכהגב מדרשות, כיון שאין להם בעלים מיוחדים, והוי כבית של הפקר, וגם

בדיקת קודם לכן ב מברכיםרכה ששיפטרו בדיקה זו בב )עמ' מט( חזון עובדיהניחא לי למקני. וכ"כ ה

 החמץ שבביתם.

 סעיף יא':

 המנקה ביתו קודם בדיקת חמץ 

 לבערו החמץ לבדוק כווניןומ בניסן ג"בי חדריהם המכבדין אדם בני )סימן ז( ן"ראב בשו"ת כתב

 מן תקלה()סי מרדכיוכ"כ ה .ד"י בליל בדיקה צריכין כן פי על אף חמץ עוד שם להכניס שלא ונזהרין

 בדיקה.לבין בדיקה  לחלק שלא שגם אם כבדו וטאטו את הבית מקודם לכן, אפ"ה צריך לחזור ולבדוק

ימים  תם כמהאת ביאטים המכבדים ומטנשאל אודות אנשים  (קלג' סי א"ח) הדשן תרומת גם בשו"ת

 את הבדיקה. סיקיםם מפלפני הפסח, ובבדיקת חמץ מניחים כמה פתיתים, ולאחר שמוצאים אות

ן לא לחלוק בישבריו דטעים הוכך מפורש במרדכי. ואע"פ שהמרדכי שלא נוהגים כפי שצריך,  וכתב

שמא  חוד לא מהניליבוד ב שכבדיקה לבדיקה, וכשבדק בדיקה כל שהיא באור לי"ד די בכך, מ"מ כת

ריך מורה זו. וצחמצוה קל בימצא חמץ בגומא, וא"כ לא יצאו החדרים מחובת בדיקה. וכן אין לה

 בדיקה גמורה.לבדוק 

 שהחמץ םפעמי כי והתיבות המטות תחת לכבד הבית לבני ללמד צריך (ג"ע ו דף מח' סי) בו כלה כתב

 הבית כבדל שצריך (תקלו' סי) כתב מרדכיוה ,שם ונשאר אחרת בסיבה או התרנגולים בפי שם נגרר

 .בדיקה קודם

, חמץ ודע שם יסלהכנ שלא זהרונ ולבערו החמץ לבדוק ומכוין בניסן ג"בי חדרו המכבד :שו"עכתב ה

 מרדכי). הבדיקה קודם חדריו כבדל צריך אדם וכל: רמ"אוהוסיף ה. ד"י בליל לבדוק צריך כן פי על אף

 .(ו"מהרי) בדיקה ריכיןצ, חמץ לפעמים בהם שנותנים בגדים של יד בתי או והכיסים (פסחים ריש

לבדוק ריך לחזור ויום צבדקים הביא דברי תה"ד, וכתב שאפילו בדק בחורים ובס )סק"כ( מגן אברהםה

חלק לילה, שלא לבאחד  חדר בלילה, אך אם בדק אכסדרה לאור החמה יצא, ומ"מ צריך לבדוק עכ"פ

 בין בדיקה לבדיקה.

מדברי כל הראשונים הנ"ל לא מוכח מה הדין כאשר מנקים את הבית ביסודיות קודם אור לי"ד, 

שטחי, כפי שמוכח מדברי תה"ד, אך יתכן שאם נקיון  ם הנ"ל דיברו על כיבוד הבית באופןהראשוני

חובת הבדיקה בליל י"ד יכולה להיגמר  )כפי שרבים נוהגים כיום(הבית נעשה בהקפדה וביסודיות 

מבקשי תורה . וכן בקובץ )הליכות שלמה פ"ה ס"א גרש"ז אוירבךבמציאת העשרה פתיתין ודיו. ובאמת כתב ה

שבימינו שמכבדים ושוטפים ומנקים את הבית היטב היטב, אין חובה לפשפש  (אור אפרים סי' תקלב



 29 ______________________________________________ המנקה ביתו קודם בדיקת חמץ
בשעת הבדיקה בכל המקומות, שכבר עשו כן כשניקו בימים שקודם הפסח, וחובת הבדיקה בזמנינו 

ת והנהגות על )הליכו אלישיב גרי"שהיא לדקדק ולבחון בכל המקומות אם אכן ניקו אותם היטב, וכ"ד ה

 .(95)כז, עמ' וע"ע בתחומין  .(. וע"ע אשרי האיש עמ' שנד. וקונ' ימי הפסח שכטר עמ' לאהל' פסח

 כתב א בשע"ת יב(ב. הובות סימן י)פנים מסבירות ארבע שיט שפירא יהושע מה"רבשו"ת שבסוף חידושי  גם

 בלי העברה דרך וקלבד םע המוני מקילין דמכיון שכל אדם צריך לכבד חדריו קודם בדיקה, לכן

 ומנקרין יןרוחצ לוואפי ,היטב להכ ומנקרין רוחצין מכבדין שתחילה לפי וסדקין בחורין היטב חיפוש

 יק ברכהמחזוה ת פה()או כה"חפ וכ" .נפשייהו מרעי ולא קפדי דאנקיותא דנאמנים מסתברא ם"עכו י"ע

יטב הנערים אותם ים ומשמכבד כתב שארונות, ארגזים וכן חדרי הבית )ס"ב( דעת תורהגם ב. )אות ו(

, יסים שם חמץן מכנשאי עד שיודע באומדנא ברורה שלא נשאר שם פירורי חמץ, הרי זה כמקום

 יבד את הביתאם כ דווקאשכתב  שלמה חכמתובליל י"ד די לבדוק אותם בהעברה בעלמא. ובהגהות 

סים בו ם שאין מכניכמקו וחזקלהכניס שם חמץ, נעשה המקום מ ג' ימים קודם ליל י"ד והקפידו לא

דם ל הנקיון קומכים עעולם סוהכתב שרוב  )ב, קכב( תורה קניןובשו"ת חמץ ונפטר מדין בדיקת חמץ. 

ל המקומות קר בכולנ עה או שתיים שעוסקים בבדיקת חמץ לבדוקשהפסח, שהרי מן הנמנע שב

 אות ח()קי תשובות פסה בכל זבשלושים יום ויותר. ועיין  והרהיטים מה שהנשים טרחו בנקיונם זה

 .)ד, ח( פניני הלכהוב

שהאריך בדרך הראויה לנהוג בבדיקת חמץ,  )ח"ד סימן כז( למשה תפילהלאחר זמן מצאתי בשו"ת 

שרבים נוהגים לעשותה בהעברה בעלמא. תחילה הביא את דברי הראשונים הנ"ל והוכיח שאם מנקה 

קה כל שהיא בליל י"ד, אך העיר שדברי הראשונים הנ"ל הם בדיעבד, אך לכתחילה ביסודיות די בבדי

כיצד ינהג? לכן כתב שבאמת קרוב לודאי שמי ששוהה מלבדוק את חדרי ביתו עד ליל י"ד בניסן שלא 

בכל יום שמנקים יוכל לבודקם כראוי, ולכן כתב שכדי לקיים מצות בדיקת חמץ לכתחילה וכתיקונה, 

לאחר צאה"כ יבדקו לאור נר או פנס את כל המקומות שהאור שבחדר אינו מאיר תינו עד את הבית, ימ

ובזה יוצא שבודקים בדיקה יפה בלילה ולאור הנר. אך מ"מ כתב שיש לחוש לדעות  עליהם ישירות

הסוברות שצריך לבדוק דווקא בליל י"ד, ולכן בזמן בדיקת חמץ די בהעברה בעלמא שהרי אינם 

)כפי שכתב הב"ח לגבי בודקים מחשש שיש חמץ אלא כדי לא להוציא עצמן מכלל הבודקים בליל י"ד 

. ויזהר להשאיר מקום בליל י"ד יבדוק רק למראית עין, כדי שיראו שגם הוא מתעסק בבדיקה(הבודק בליל י"ג, ש

אחד בבית שאותו יבדוק בדיקה גמורה בליל י"ד, ואז יוכל לברך אליבא דכו"ע. ומי שאינו בודק את 

ביתו קודם הפסח בלילה ולאור הנר, ובליל י"ד בודק בהעברה בעלמא שלא כדין הוא עושה, ולדעת 

 )לרב אופיר מלכה פ"ו אות יג( מועד הליכותכמו כן ראיתי בספר  ה פוסקים לא יצא י"ח בדיקת חמץ.כמ

שהציע בכל ערב לאחר הנקיונות לבדוק לאור הנר וכך בליל בדיקת חמץ אינו צריך לבדוק שוב את 

שא"צ  שהוכיח )צהר ה, תשנ"ט, עמ' קכח והלאה( רובין מרדכי יצחקועיין במאמרו של הרב  כל הבית.

לבדוק בכל יום ויום כדי לצאת י"ח הבדיקה כהלכתה. והסברא בזה, שדווקא אם הבדיקה היא בעיניו 

צריך שצורת הראיה תהא ממוקדת וזה דווקא ע"י נר, אבל כשמנקה ע"י מברשות ומים וכד' לא 

הנצרך לאישה קודם )וסמך לדבר דברי הט"ז יו"ד סי' קצט סק"ד לגבי עיון ובדיקה שמענו שיצטרכו אור נר דוקא 

 .הטבילה , שאע"פ דבעינן עיון, במקומות שאינה יכולה לעיין, אם משפשפת היטב סגי(
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 (ה)מצוה ט אות  קודיךפי דרךנוטה לחומרא, וציטט מ (1)יג, הערה  סידור פסח כהלכתוב אמנם

סדר גם בה. לבטל רכתםשהבודקים דרך העברה בעלמא עוברים על דברי חכמים וקרוב לומר שב

דוק בלשמצוה עליו  דיות,ביסו כתב שלא יאמר אדם הרי כבר ניקו הבית )סדר ביעור חמץ וכוונתו( יוםה

 ובה(תשהבהע' שבסוף  ימן ה,ח"א ס) דעת יחוהוראיתי בשו"ת בלילה הכל לכתחילה, כאילו לא נעשה דבר. 

  "ד כהלכה.ליל יביטב שהביא דברי מהר"י שפירא, וכתב דמ"מ נ"ל שלכתחילה צריך לבדוק ה

 בדיקת הספריםפרורים פחות מכזית ו 

גם  ."חשיבי אל הא ירוריןפ משום נימא אי? טעמא מאי. שיבטל צריך הבודק" )ו:(שנינו בפסחים 

 ית. מצטרפים לכזויחד  ופליםמבואר שיש חובה לבער חצאי זיתים של חמץ, שלעיתים נ )מה:(מהגמ' 

הביא  ג(ל)תמב,  מ"בית. והת מכזבאר שדעת רוב הראשונים שאין צריך לבער פחו )תמו, קונ"א א( גר"זה

פסח ביאכל אותו  ל ואםהואימחלוקת הפוסקים אם חייבים לבער חמץ ששיעורו פחות מכזית, י"א ש

ה הבדיקה נועדר הוא שנראה שהעיק )תמב, ס( שער הציוןריך לבערו, ויש מקלים בזה. ומצ - יעבור

 כאן() פרי חדשם הגשינן. א חיילשבפרורים של פת  )ו:( מהר"ם חלאוהוכ"כ הלצורך מציאת כזית חמץ. 

 מילאאחד מהם, ומזית בכאין שכתב שבפרורים של פת אע"פ שבין כולם יש כזית, אין חוששים כיון 

ים של פת מבער ירוריםשאף פ כתב )פרק אלו עוברים ה"ב אות ב(ריא"ז ה אך. בטילי ואינו חייב לבערם

 כה"חו ()סק"ז עו"שובא בכן האותם לכתחילה כשהם נראים לעין, כדרך שאמרו בפרורים של עיסה. ו

 . (יג ויחקטז, ) חזו"אהכ"ד מחמיר לחפש אפילו פירורים קטנים, ו )קיט, ו( חיי אדםה. ו)ס"ק פח(

"ת ם. וכ"פ בשומתבטליים ושפירורים שאינם עשויים להתחבר, אינם חשוב )פסחים מה( מאיריכתב ה

סי' תל"ג ה בעיתה אחישנ)זצ"ל  יוסף ביעק. וכ"ד הרה"ג . וחזו"ע עמ' לה(, בעיקר אות ד)ח"ז סימן מג אומר יביע

ן וש לחמץ הקטין לחוכיח שאחלק ע"ד החזו"א, וה )ח"א סימן לב( לציון אורגם בשו"ת  .ס"ד אות ג(

 .)הליכות שלמה פ"ה דבר הלכה י(גרש"ז אוירבך וכ"ד ה מכזית.

כתב שאע"פ  טז, יח()ק ישא חזוןהכתב שצריך לבדוק הספרים. גם  )סימן קעד( רב מעשהבספר  אולם

 כרינ של חמצו רב אמר" ו. חיםבפס ן)דאמרינשלא הצריכו בדיקה משום פירורים, מ"מ לענין חיוב מחיצה 

ם לבדוק את חייבי ורים, ולכןאין חיוב בין גלוסקא יפה לפיר היכר משום טפחים"(' י מחיצה לו עושה

ם פץ ללמוד בהחאינו ים שואת שאר הספרהספרים משום חשש פירורי חמץ, אע"פ שאין בהם כזית. 

שנה, ב)שנה ליהו ר"מ אגדעת ה .()ז, סד הלכות משנהוכ"פ בשו"ת בפסח צריך לכסות ולהעמיד מחיצה. 

 קה.בבדי פסח חייביםבשספרים הרגיל ללמוד בהם ורוצה להשתמש בהם  והלאה( 210תשנ"א, עמ' 
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 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 יצניע החמץ שמשייר 

 ט:(-)ט.שנינו בפסחים 

חצר לחצר מאם כן , ד. אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקוםמשנה"

 ה? והא קתניררה חולדג: ומי אמרינן אין חוששין שמא גמראן לדבר סוף. אי -ומעיר לעיר 

 -משייר ש ה. אמר רבא: מסיפא: מה שמשייר יניחנו בצנעה, שלא יהא צריך בדיקה אחריו!.

גזירה שמא  רב מרי אמר: יו.ה בפנינו, ויהא צריך בדיקה אחריניחנו בצנעה, שמא תטול חולד

 יניח עשר וימצא תשע"

לו ספק  אח"כ התעורריך, ושצר סוגייתנו עוסקת בדיני ספקות בבדיקת חמץ, אדם שבדק את ביתו כפי

בית היה הידי ודאי', מוציא פק מסהאם נכנס לביתו חמץ, ובאופן ממוקד יותר מתייחסת לסוגיית 'אין 

כל ספק לר היא, שלא להעי שיש נקי מחמץ, וכעת יש לנו ספק האם יש חמץ בבית. נקודה נוספת ודאי

יכים ה בפנינו צרגירר ק אםראנו חוששים כפי שמובא בגמ' שאין חוששים שמא גיררה חולדה, אלא 

 להתייחס למצב הספק שהתעורר.

 וןכי אחרת דיקהב צ"א מצאו לאאם כפה עליו כלי ו )א, א( ירושלמיהביא בשם ה )שם סימן יד( רא"שה

 אומצ ולא ליכ עליו כפה לא אם אבל ,נטלו אדם ודאי תולין אנו ליטלו ולעכבר לחולדה אפשר שאי

 .שם באל יכול עכבר יןשא מקום בתיבה ליתנו או באויר לתלותו טוב לכך ,אחרת בדיקה צריך

 הז חמץ רישה ,אחרת פעם טללב צריך אחרת פעם לבדוק שצריך היכא (ראשון דיבור סוף. ה) ן"רה כתב

 .ביטול צריך הילכך נתבטל לא הבית מתוך חולדה שגררה

 יצטרך שלא דיכ להצניע רשמשיי בחמץ נזהר יהא הבדיקה אחר: עפ"ד הראשונים הנ"ל שו"עכתב ה

, תשע ימצאו ככרות עשר ניחשי כגון לחמו יחסר אם או בפניו עכבר יטלנו אם כגון, אחרת בדיקה

, קלבדו ריךצ אינו, מצאו ולא כלי עליו כפה ואם. לא, לאו אם ממנו חסר אם יודע שאינו בסתם אבל

 . לבא כולי עכבר שאין מקום, תיבהב יניחנו או באויר יתלנו או כלי עליו יכפה לכך. נטלו אדם שודאי

 ד"ה) ב"חבריו בדמקור ול, וכתב דה"ה דבשעת הבדיקה יצניע החמץ שרוצה לאכ )סק"א( מגן אברהםה

בדוק רך לחזור ולויצט דיקהבשיש להצניע החמץ קודם הבדיקה שמא יטלנו עכבר בפניו בשעת  ואחר(

צניע את מה יך להדעתו צרדחה דבריו, ול )סק"א( ט"זה אמנם .)סק"א( מ"בוכ"כ ה מה שבדק כבר.

 יע.שמצא בבדיקה ואת מה שמשייר למחר, אך קודם הבדיקה אין טעם להצנ

הביא את דברי הר"ן שכשבודק פעם נוספת צריך לבטל שוב, ולדעתו מכיון  )אות ח( דרכי משהה

שאומר 'כל חמץ שיש ברשותי' הרי כלול בזה גם חמץ שבבתים אחרים, וגם החמץ שגררה החולדה. 

סובר שלדעת הר"ן החמץ שגררה החולדה לא היה בכלל הביטול, שהרי  )סק"ב( מגן אברהםאמנם ה
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יך ביטול שני. אלא שכיום שמבטלים פעם נוספת בשעת השריפה לית שייר אותו למאכלו, ולכן מצר

 שאע"פ שצריך ביטול פעם נוספת, לא מברכים שנית. )אות ג( חק יעקבאמנם כתב ה לן בה.

עיר שלדעתו או, וההבי סק"ד() אברהם מגןהאוסר לכפות לכתחילה כלי ע"ג החמץ.  )ד"ה ואם( ב"חה

חב אין עליו כלי ר שכופהבל כי שדרכן של שרצים לגלות, אאסור לתת את החמץ בכלי ולכסותו, מפנ

 .)סק"ה( מ"בוכ"כ ה יכולים לגלות.

 ב': סעיף

  3ביטול חמץמהות 

  )ו:(שנינו בפסחים 

 רורין הא לאשום פיא מ"אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל. מאי טעמא? אי נימ

ליה! ה לבטיוכי משכחת ל -. עילויהחשיבי... אמר רבא: גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה 

זר: אמר רבי אלעבטיל. דמילמא משכחת ליה לבתר איסורא, ולאו ברשותיה קיימא, ולא מצי ד -

כא עקב: הי רבאמר רב אחא  שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו...

חמיץ תיירא שמא ת, ומתובי בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך

 ינה"מדרש, שמע מבית ה תוךבקדים ומבטיל ליה מיקמי דתחמיץ. דיקא נמי, דקתני: היה יושב 

 היא דלב והשבתה, תבערו כתיב ולא תשביתו דכתיב - בעלמא בביטול ד"ה בביטול(ד: )רש"י ופ

 לסמוך רוהתי והם הצריכו דהם, מדרבנן אלא דליתא בחיובא רבנן הימנוהו - בדרבנן .השבתה

 צריך הבודק :)ו: ד"ה הבודק(עוד כתב  .דאורייתא דלאו במידי להאמינם בידיהם וכח, אלו של באמירתן

. לדעת רש"י התורה ליבטיל הדין בביתא דאיכא חמירא כל ויאמר מיד לבדיקה סמוך בלבו - שיבטל

עולה גם מדברי הגדירה שחיוב השבתת חמץ אינו דוקא ע"י כילויו אלא אף ע"י השבתתו בלב. כך 

 כעפר אותו ויחשוב בלבו החמץ שיבטל היא בתורה האמורה זו השבתה היא ומה" (ב, ב) ם"רמבה

 צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא הרי שברשותו חמץ ושכל, כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים

  .4"כלל

טול! היא ולא בי הבערה השבתה'הביאו דברי רש"י והקשו עליו, הרי ' )ד"ה מדאורייתא( תוספות אמנם

ייתא שמדאור ר"י אומר לכן והרי השבתה מועילה לאחר שש שעות, ולאחר איסורא לא מהני ביטול!

 ותר.ויצא מרשותו ומ הפקרבביטול בעלמא סגי, מטעם דמאחר שביטלו הוי 

וציאו ול מועיל להשהביט סובריםה טל(הבודק צריך שיב )ו: ד"הרבנו דוד ותלמידו  )ד:( רמב"ןמצאנו ל עוד

הוא  , ואיסור זההנאה יסוראמתורת חמץ ולהחשיבו כעפר שאינו ראוי לאכילה. דמכיון שחמץ הוא 

ו קיומו, ודעתוצה בוא רהמפני שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו, וכשאדם מבטל את החמץ אין 

 ור. מסכימה לדעת התורה, ולכן אינו עובר על איס

                                                   
 חלק מסיכום סעיף זה נלקח מתחילת סימן תלא. 3
 וביאר...". ויחשוב בלבו יבטלנו ידוע ושאינו, מרשותו לו הידוע החמץ שיסיר" הביאו (פרנקל) נוסחאות בשינוייאמנם  4

 .ידוע לשאינו וביטול, הידוע לחמץ ביעור בעי ם"שלרמב י"הב
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. התייחסות ג. הפקר. ב. השבתה בלב. אנמצא א"כ שיש לנו שלוש שיטות מהו ההסבר לביטול חמץ: 

  לחמץ כעפר.

 התורה מן יקרע חמץ וביעור קהלבדי ואין ביטול, אלא לנו אין נראה דמדאורייתא טורהב"י כתב שמה

תקיים כולה לההשבתת חמץ י אלא שמצות כן, לומר אפשר דאי כתב (שמא, אלא ה"ד. א) ן"רה אבל כלל.

 אפשרון של בנ"א מחשבתוי בע"י ביטול בליבו או בדיקה וביעור מן העולם. אך מפני שביטול תל

 דיקהב יכוהווהצר ביטול יקיספ שלא להחמיר חכמים ראו ,לגמרי מלבם יוציאוהו ולא בכך שיקילו

 לאכלו".  יבוא ביתו בתוך ישהנו שאם שחששו מפני או וביעור

 נוסח וזמן הביטול 

יתיה ודלא חז דלא ברשותי תיהדאי חמירא "כל (ט' סי) ש"ראהו .(ג) ף"ריהבאשר לנוסח הביטול כתבו 

 מקובל ואה כך לאא בגמרא ינוא זה לשון (יהודה ר"א ה"ד) ן"רה וכתבביערתיה ליבטל ולהוי כעפרא". 

 . )שאילתות פ' צו, עד( הגאונים ביד

 פרטי שלא :(קיז טל עשין) מ"גס םבש (ז"ה קושטא דפוספ"ג ) הגה"מו (ג"ע לח דף א"ח ה"נ) ירוחם רבינוכתב 

שיש לו  ף חמץאדי לכלול ביתא, אלא יאמר 'דאיתיה ברשותי' כ בהדין דאיתיה חמירא כל לומר

 במקומות אחרים.

 זכיריןמ שאין ישו 'עפר כמו רהפק וליהוי ליבטיל' לומר שישכתב שי"א  (ח אותפ"ג ) מיימון הגהותב

 .נהגו וכן ,הפקר

מישית, חוף שעה י"ד בס יוםב נוספת פעם לבטל נוהג היה (. ובתשובה כלל יד סי' ג)שם סימן ט רא"שה

בטל, ללא התכוון  מאכלוול לוטעמו לפי שנוהגים לקנות פת בבוקר י"ד, וגם את הפת ששייר מאתמ

רשותו הוא אינו ב ת שאזישישודם שעה ויש חשש שישאר ממנו בבית ויעבור עליו, לכן טוב לבטלו ק

יקה, לה לאחר הבדם בליגבטל יואינו יכול כבר לבטלו. ומ"מ לא יסמוך רק על הביטול ביום, אלא 

טל פעמיים, יש לבולה שעומדברי הראשונים משום שהוא העיקר שיש לו שעה קבועה ולא ישכח. 

 ניש שצריך צאנמ" (ז אות עב' מע צח' סי) סמ"ק. וכתב ה(ז אותפ"ג ) הגה"מו (תקלה' סי) מרדכיה וכ"כ

 כי דיקהב בשעת בטליםמ שאינם ואותם ,שריפה בשעת ולמחר בדיקה בשעת בלילה אחד ,ביטולים

 ,איק בדיקה אשעת דהיהו רב דקאמר לבטל דצריך ,ורגליהם ידיהם מצאו לא שריפה בשעת אם

 אם כי שבתלמוד יטולב עיקר לעקור באו לא שריפה בשעת ביטול שתיקנו האחרונים ורבותינו

 ".להוסיף

 שהחמץ לפי ',ברשותי תיהדאי חמיעא וכל חמירא כל' שיאמר שצריךסובר  (ג"ע ו מח' סי) בו כלה

 כל שבשל דאין ,כן נהוגל צריך לאכתב ש (קלד' סי א"ח) הדשן תרומתב אמנם. דברים שני ושאור

 (בודקה ה"ד: ו) י"רש וכן. ודבלח חמירא כל אלא בהם כתוב ולא הביטול נוסח בהן שכתוב המחזורים

  .לחוד חמירא כל אלא כתבו לא (ט' סי) י"אשירו .(ג) רי"ףהו

 ודלא חזיתיה דלא ברשותי דאיתיה חמירא כל: ויאמר יבטלנו בלילה מיד הבדיקה : אחרשו"עכתב ה

 הקודש' בל אמרו ואם. (ן"ברי י"מהר) שמבין' בל הביטול ויאמר :רמ"א]. דארעא כעפרא וליהוי לבטיל ביערתיה

 וטוב .[(ע"ד) עצמו בפני אחד כל להזכיר צריך לשונות בשאר אבל, (ד"קל סימן ח"א ה"ת) ושאור חמץ כולל חמירא כל
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 שעה שמשתגיע, ששית שעה שתגיע קודם, חמישית שעה סוף ד"י ביום אחרת פעם ולבטלו לחזור

 לקיים כדי, החמץ ששרף לאחר אלא ביום לבטלו ואין :רמ"אוהוסיף ה. לבטלו בידו ואין נאסר ששית

 . (ו"מהרי) שלו בחמץ שריפה מצות

ועיל שיאמר מצו מקיר חכתב שרק כשיודע לפחות ענין הביטול שיודע שמפ )סק"ו( מגן אברהםה

ה פשוט ם איזו תחינאומריים שבלשון הקודש אע"פ שאינו מבין, אבל אותם שאין מבינים כלל וחושב

 )עמ' נד( עובדיה חזון, סק"ט() במ"וכ"פ ה שלא יצאו, דהא ביטול מדין הפקר ובעינן פיו ולבו שוים.

 ועוד.

זה של  שוןל ולכו"ע מהני רעא',בשם האחרונים שנכון לומר 'ולהוי הפקר כעפרא דא )סק"ח( מ"בכתב ה

כפול את ו שנוהגים לכתב שם()ה חזון עובדיהפקר, אף שאומר כן בינו לבין עצמו ולא בפני אנשים. ב

 דארעא. הפקר' כעפרא'להוי יל ולשון הביטול ג' פעמים, וטוב שעכ"פ באחד מהם יוסיף ויאמר: ליבט

 ג': סעיף

 הנוסח כשמבטל ביום 

 ודלא תיהחמי דלא רשותיב דאיכא חמירא כל יאמר הלילה דבביטול (שם ק"סמ בהגהות) פרץ ר"הכתב 

 ,טעמו "יבביאר הו .ביערתיה ודלא דביערתיה חמיתיה ודלא דחמיתיה יאמר היום ובביטול ,ביערתיה

 רואים וואנ שראה החמץ םג מבטל שהוא יאמר האיך כן ואם מחר שיאכל חמץ משייר שהוא שבלילה

 גםש לומר ירשפ שייך חמץ וםש לעצמו משייר שאינו ביום אבל ,יפה משמרו אבל מבטלו שאינו אותו

 .מבטל הוא שראה החמץ

 . ביערתיה דלאו דביערתיה, חזיתיה ודלא דחזיתיה: יאמר היום בביטול :שו"עכתב ה

אין צורך שה' אף ערתישהטעם שמזכירים 'דבי )מבוטשאטש( דעת קדושיםעת הדכתב הדעת תורה ב

ה ץ שנפלמחלאו שהכוונה  לבטל חמץ שכבר ביער מהעולם, שהכוונה היא לחמץ שלא נשרף כראוי,

חמץ לשהכוונה  וסףי ידר ם ספעליו מפולת שדינו כמבוער, ומ"מ צריך לבטלו. אופן נוסף הביא בש

 רה כראוי.שביער ע"י מכירה לגוי, ויש לחוש שמא לא הייתה המכי

 ד': סעיף

 ביטול ע"י שליח 

ששלוחו יכול לבטל החמץ  :(קכ חמץ ביעור' הל ב"ח) עיטורה בעל בשם (ב"הפ"ב ) המגיד הרב כתב

 שליח בה נגעו הפקר מתורת דביטול דכיון "אשיהביא  אמנם .(ראשון דבור סוף: ג) ן"רהבשבילו, וכ"כ 

כתב שגם אם  ב"יכלום. אלא שה בכך אין נכסי אתה הפקר לחבירו אדם אמר אם שהרי מבטל מצי לא

 שעשאון הפקר יכול לבטל ע"י שליח, דכיון שחמץ אינו ברשותו של אדם אלא ינאמר שביטול מד

ודי כשמגלה דעתו שלא נח לו שיהיה לו זכות בחמץ, או שהטעם  ,ברשותו הוא כאילו הכתוב

ולכן  (ד"הי ב"פים ז. ורמב"ם הל' נדרים )נדרשבהפקר לא מועילה שליחות הוא משום שלהפקר יש דין נדר 

 אבל ,כלום אינו בו אסור שאהא בשליחותי זה נדר עליך קבל לחבירו שהאומרלא מועילה שליחות, 

  .שליחות ביה מהני שפיר לנדר ענין שאינו ביטול
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 שתבטל טבמו כן עושה אינו ואם ,בו שהוא במקום יבטל בביתו האיש אין אם (ד"ע שם) בו כלה כתב

 .ספק ידי לצאת כדי בזה להזכירה וראוי אשתו

 י"מהר' שות. 'וכו טלב יהא פלוני לש חמצו: שיאמר צריך שליח וכשמבטל: רמ"א) לבטל יכול שלוחו :שו"עכתב ה

 .תואש שתבטל טוב ,כן עושה אינו ואם; שהוא במקום יבטל, בביתו האיש אין אם. (ן"ברי

. טל ע"י שליחין לבאדעתו לסובר שדעת הר"ן כחולקים על בעל העיטור, ולכן  )ד"ה ושלוחו( ב"חה

אין  הו לבדוקניאבל אם רק מ כתב שצריך לצוות את השליח לבטל, (ס"ק יד מ"ב. ו)סק"ט מגן אברהםוה

ראוי, ולכן כבדוק לשליח  תמה מדוע לא יבטל השליח, הלא מסתמא עשאומגן האלף היכול לבטל. 

"א, קפק ע"ד המגמפ "זגרה שמא המשלח סמך עליו, וגם המשלח צריך לבטל. גם מצדד שיבטל עכ"פ

ל זה דוקא ראה דכ"מ נשמ )ד"ה יהא(באור הלכה דמסתמא כוונת המשלח גם על הביטול. וכתב ה

 מו.ל בעצלבט כשנסע בדרך וקודם נסיעתו עשה שליח, אבל כשהוא בביתו ודאי צריך

וצה להפקיע חמץ רהי בעל כתב שודא )סק"ו( ט"זה אצלו.שצריך שיעמוד  מהרי"להדרכ"מ כתב בשם 

צו של ליח לומר חמ"צ השאפ"ז עצמו מידי איסור חמץ ולכן נתן החמץ במתנה לשליח כדי שיבטל, ול

כד', רש בשיירא ו, כמפעצמוב. וכתב שודאי מדובר באדם שאנוס ואינו יכול לעשות הביטול פלוני

 מ"בל המקלים. המוך עש לסמו, ולכן במציאות כזאת יאחרת לא היה מפסיד לעשות את המצוה בעצ

ה, אבל בלא ליח לזשה שכתב שבשעת הדחק יש להקל לבטל ע"י שליח, ומ"מ דוקא כשע )ס"ק טו(

 שליחות אינו יכול לבטל לו אע"פ דזכות היא לו.

שות עינו רגיל לאהאיש ק כששר (ס"ק יח מ"ב. וכ"כ ה)סק"י מגן אברהםבאשר לביטול ע"י האישה כתב ה

לה. יון שאינה שישה כל האכן יש חשש שישכח, ולכן האישה מבטלת, אך באמת לא מהני כ"כ ביטו

הרי גם "י האישה, שבטל עכול ליכתב שלדעת הסוברים שאין לבטל ע"י שליח, ה"ה שאין  )סק"ו( ט"זוה

 ס"ק יח() מ"בה לה.ב למעשכת אישתו אינה יכולה להפקיר שלא מדעתו. אך למעשה ודאי שיכולה כפי

 הלכה באורומו. והל במקיבטו, וכתב שאין כדאי לסמוך לגמרי על ביטול אשתו כיון שמ"מ אינו של

מה ב שתעשה בעצכן טום ולכתב שבכל דין ביטול ע"י האישה יש מהאחרונים שמפקפקי )ד"ה שתבטל(

 ולא ע"י שליח.

 שנותנין םובמקו ,ולבטל ערלבו לבדוק חייב יתומים של אפוטרופוס: פמ"גבשם ה )ס"ק טז(מ"ב כתב ה

 ושאינ יוןכ לחייבו אין פסחה עליו ועבר ביטל ולא ביער ולא עבר ואם שכר נותן הבדיקה על שכר

 לוש החמץ רלאסו שאין פשרא הפסח עליו ועבר אפוטרופוס לו שאין קטן ויתום. בפשיעה אלא חייב

 לה.יון שהחמץ שליח, כעשות ששאלמנה יכולה לבדוק בעצמה או ל )ס"ק יט(עוד כתב  .נקנסיה דלמאן
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 ובו סעיף אחד

 לא בדק בליל י"ד 

 )י:(שנינו בפסחים 

 -בעה עשר דק בארבה עשר, לא יבדוק בארבע -"וחכמים אומרים: לא בדק אור ארבעה עשר 

 אחר המועד"יבדוק בתוך המועד, לא בדק בתוך המועד יבדוק ל

 עד, ולמעלה שעות ששמ - המועד הביעור. לאחר מועד שהוא, ששית בשעה - המועד : בתוךרש"יופ

 (דקיןובו ה"ד) ן"רה וק.לבד ומשמע שלאחר שתחשך א"צ לדעתו 'מועד' היינו זמן הביעור. .שתחשך

אכול יבוא לשמא  וששיםרפו חשכל זמן שענוש כרת מודים רבנן שאפילו מחזר עליו לשו כתב שטעמו

 ממנו.

 המועד אחרול ,הפסח סוף עד [שש] שבע מתחלת היינו המועד בתוךפירשו ד (ואם ה"ד) תוספות אך

 :(ד) ף"ריה , וכן פירשונוויאכל היתר בשל איסור של חמץ לו יתערב שלא כדי יבדוק )לאחר הפסח(

של תורה ריהם כלדביזוק אינו נאסר אלא מדרבנן, עשו ח הפסח ואע"פ שלאחר .(ג, ה) ם"רמבוה

 להצריך גם בדיקה, כמו שקנסו ואסרו את החמץ גם בהנאה.

 חרמא ,טעםשה מגידה הרב וכתב. כלל יברך לא סחשעל הבדיקה שלאחר הפ )ג, ו( רמב"םכתב ה

 על יברך היאך אחר לחמץ חהפס עליו שעבר זה חמץ בין להבדיל אלא בודק ואינו חמץ אוכל שהוא

 .לברך לו יש דאיו ברשותו חמץ שום יראה שלא מצווה שהוא הרגל בתוך אבל ,חמץ ביעור

 יבדוק, ד"י יום לכ בדק לא. היוםמ שיזכור שעה באיזו ד"י ביום יבדוק, ד"י בליל בדק לא: שו"עכתב ה

 פסחה עליו שעבר חמץב יכשל שלא כדי, הפסח לאחר יבדוק, הפסח בתוך בדק לא. הפסח בתוך

 . יברך לא הפסח שלאחר הבדיקה ועל; בהנאה אסור שהוא

מץ ול לשרוף החנו יכ"פ שאיאע שאפילו ביו"ט עצמו בודק, )סק"א( ט"זוה )סק"א( מגן אברהםכתבו ה

א רק וק ביו"ט אלא יבדלדעתו חולק, ול ב"חה אךאם מצא חמץ ביו"ט יכפה עליו כלי. ביו"ט, ומ"מ 

 פרי חדשו. והזשיטה דים בשמצא חבל ראשונים העומ )אות ה(שער הציון בחולו של מועד, וכתב ב

 וקיבד לא יבודא ביטל כבר םוא ,טוב ביום אף שיבדוק אפשר הפסח קודם חמצו ביטל לא דאםהכריע 

ן ליו כלי, איעכפות לר אלא דכיון שלא הות )סק"ב( אלף המגן. וכשבודק ביו"ט, כתב המ"בחוה רק

שאף  "א()סק אברהם מגןב הכת. מברך על בדיקה זו, דכיון שאינו מבערו לא יכול לומר 'על ביעור'

 .ט האחרון של פסח צריך לבדוקביו"

ודק סח, שאינו בחר הפקה לאשע"פ טעמו של המגיד לא לברך על הבדי )סק"ב( מגן אברהםעוד כתב ה

 בשעת מברך בפסח רגמו ץחמ איזהין חמץ זה לחמץ המותר. נמצא, שאם נתחמץ לו אלא להבדיל ב

 כיון ליוע יברך אם ע"צ תובבי חמץ מצא ואם .עליו מברך אין גמור חמץ שאינו דבר אבל ,ביעור

  .()סק"ה מ"בוכ"פ ה .בבדיקה חכמים תקנת םיקי וכבר פסח קודם שבטלו
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יון ל בל יראה כובר עינו עכתב שאם ביטל לפני הפסח לא יברך על הבדיקה, שהרי א )סק"ב( ט"זה

חמץ  נו אוכל כללן שאימכיודשכבר ביטלו, ואין הבדיקה אלא כדי שלא יאכלנו. אלא שכתב דאפשר 

ורק  פסק שיברך, "ה(ק)ס מ"בה הבדיקה חיובית מחמת איסור אכילה, ומ"מ כתב שספק דבריהם להקל.

 .)שער הציון(ל אז לא יברך אם בדק וביט

 )ס"ב( "זגרר, אולם הור הנוק לאסובר שכשבודק תוך המועד ימתין עד הלילה ויבד )סק"ב( ברכי יוסףה

ם יודע דוק מיד, ואתו יבוך בישימצא חמץ בת קכתב שאם יש לו ספ )סק"ח( כה"חסובר שיבדוק מיד. ו

 לילה.לא בשביתו נקי בודאות ואינו בודק אלא לקיים דברי חז"ל אינו בודק א

 בהחמץ כותלז שיםהיור כוונו אםד )סק"ג( מ"בלגבי חמץ שהיה של אדם ומת קודם שבדק, כתב ה

 ברוע כן שוע לא ואם .ערוולב לבדוק מדינא וצריכין ,יראה בבל דעברו פשיטא להם קונה וחצרם

 שם תמשיןשמש לא )אם בערל צ"א לזכות כוונו לא אם אך .הפסח עליו שעבר חמץ כדין אסור הפסח

 ישו .לבריה איסורא מוריש םאד דאין מיניה( למיכל אתי דלמא משום לבער צריכין גווני בכל דאז חדר באותו

 .ולבער לבדוק היורשין מחוייבין גווני דבכל וסוברין חולקין
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 המפרש בים והיוצא בשיירא -סימן תל"ו 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 היוצא מביתו קודם הפסח 

 )ו.(שנינו בפסחים 

וך ר, תעאין זקוק לב -ום "ואמר רב יהודה אמר רב: המפרש והיוצא בשיירא, קודם שלשים י

לא לא אמרן א -ק לבער : הא דאמרת תוך שלשים יום זקואבייוק לבער, אמר זק -שלשים יום 

פילו אעתו לחזור, : ואי דרבאער. אמר ליה אין זקוק לב -שדעתו לחזור, אבל אין דעתו לחזור 

לא אמרן  -ר קוק לבע: הא דאמרת קודם שלשים יום אין זאלא אמר רבא -מראש השנה נמי? 

 ער"שנה זקוק לבהאפילו מראש  -אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור 

יתו לבער דם היוצא מבייב אדי לחכשל רב, אביי סובר שצריך שני תנאים א"כ נחלקו אביי ורבא בדינו 

שרק אז  -עתו לחזור תהיה דחל חיוב הבדיקה, וש שרק בזמן זה -את החמץ, שיהיה תוך ל' יום לפסח 

תו התנאים, לדעאחד מדי בשיש חשש שיאכל מהחמץ ולכן יש עליו חובת בדיקה. רבא חולק וסובר 

שוש שמא זור צריך לחתו לחם דעיו חובת הבדיקה גם אם לא יהיה בביתו, ואתוך ל' יום לחג חלה על

א יש כן מדאורייתשלבד, בבנן יאכל מהחמץ בפסח. לפי ההסבר הנ"ל כל סוגייתנו עוסקת באיסור דר

 ן:כדלהלוגיא איסור שימצא החמץ 'בכל גבולך', אלא שמצאנו ברש"י הסבר אחר לסו

 עבר - הפסח בימי יהב הדר דכי - נמי השנה מראש אפילו .הפסח בימי - לחזור דעתו :פירש רש"י

 - וכשרואהו ,שלו ואינו ואה הנאה איסור שהרי, דליבטליה היא ברשותיה לאו שעתא וההיא, עליה

  .עליה עובר

לכן ביטלו, ו אלשביתו בחמץ  הסוגיא עוסקת באיסור דאורייתא של מציאות בה יש לאדםלדעת רש"י 

. כעת( שאינו ברשותו)חמץ את ה לביתו יעבור על איסור מהתורה כשלא יוכל לבטלכשיגיע בימי הפסח 

ח א"צ ור קודם הפסו לחזם דעתהשאלה היא האם חוזר בימי הפסח או לא בימי הפסח. ולכן אלדעתו, 

 לבער, שכשיחזור לביתו יבער החמץ בזמנו.

 עד עוד לכל חזורל דעתו שאין היינו לחזור דעתו דשאין פירשוהביא שיש ש (חמצו ה"ד: ב) ן"רה אולם

 יןב הפסח בער יחזור שמא ערלב צריך הפסח קודם בין הפסח בתוך בין לחזור דעתו אבל ,הפסח אחר

 .)ב, יט( רמב"ם. וכ"כ הלבער פנאי לו יהיה ולא השמשות

 :(א"ה א"פ פסחים) בירושלמימצאנו ו

יש דא דתימר בשהבדוק. לך צרי "היוצא לפרש קודם שלשים יום אינו צריך לבדוק בתוך שלשים

ובספק, אבל  לבדוק. לשים יום צריךשאפילו קודם  -בדעתו לחזור, אבל אין בדעתו לחזור 

לא שמא ימלך ו לבדוק ריךבודאי אפילו מראש השנה. אמר ר' בא ואפילו יש בדעתו לחזור צ

 יחזור"
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בת חובה היא חולה שהמי עומהירושלגישה אחרת לדין היוצא מביתו קודם הפסח, בירושלמי מובאת 

חמץ ה ועליו לבדוק בביתו, חמץ , לכן החובה היא גם אם אינו יודע שיש)ולא חובת ביעור כבבלי(בדיקה 

ראש וצא מביתו מים אם מץ גבכל מקרה. אבל אם יודע שיש חמץ בביתו יש עליו חובה לבער את הח

ר אפילו את בה לבעאין חו דם שלושים יוםהעיר שמהבבלי עולה שקו (וגרסינן ה"ד שם) ר"ןהשנה. ה

 החמץ הידוע, ודי בביטול בלבד.

, יום שלשים ךתו שיבדוק ימ בביתו מניח ואינו, בשיירא יוצא או לים מיבשה המפרש :שו"עכתב ה

 חזורל דעתו אםו. (טור. יבטלנו חפס וכשמגיע: רמ"א). לבדוק צריך אינו יום שלשים קודם. לבדוק זקוק

 פנאי ול יהיה ולא השמשות יןב פסח ערב יחזור שמא דחיישינן, יצא כ"ואח לבדוק צריך, הפסח קודם

 .לבער

דוק וק בלילה יבח לבדאם שכשיבדוק בלילה שלפני יציאתו, לאור הנר. ו )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה ביום.

 "ה אפילו()ו. דרש"י איה מרהביא סובר שא"צ לבטל, אלא ימתין עד שיגיע הפסח ויבטל. ו )סק"ב( ט"זה

חק הוכ"כ  ל זה.ביטו ך עלדמשמע שאם החמץ היה ברשותו בפסח וביטולו היה מועיל, אפשר לסמו

יר ת הכיסים סבאבדוק למנהג המכיון שזמן ושעת הבדיקה הוא במקום שנמצא, כ"ש לפי  )סק"ג( יעקב

ץ ם על ספק חמשג ימכירושל סובר שהשו"ע פסק )סק"א(מגן אברהם ה אולם שיזכור גם לבטל.להניח 

, שאין הם גלוסקא יפשא יש , שמצריך לבדוק, וכיון דחלה חובת בדיקה צריך גם לבער כתיקון חכמים

שנראה  אות ה()ציון ער הוהעיר בש .)סק"ג( מ"בלסמוך שיבטל כשיגיע הפסח, שמא ישכח. וכ"פ ה

 'כל חמירא וחמיעא דאיכא בביתא הדין'. שיאמר

וק ייב הוא לבדומר שחלשייך  שאם מניח בביתו את אשתו ובניו, פשוט שלא )ס"ק יד( יעקב חקכתב ה

לכן כתב  יקתו עכשיו.ולבד ה לוי הם יכניסו חמץ ויצטרכו בדיקה לעצמם, ומרקודם שיצא מביתו, שה

"ה לא ום אדם, דאלשלשם  יכנס שיוציא את בניו מביתו לבית אחר ויסגור את ביתו שלא (ס"א) גר"זה

 שיש בהם דעת ולים,ו הגדשאם מניח בביתו אשתו או בני )סק"ג( מ"במועילה בדיקתו. והוסיף ה

 ויכולים לבדוק, א"צ לבדוק כלום קודם יציאתו. 

 םמגן אברהו פרש(ד"ה המסו) ב"ח: ה"ה()מ"ב סקאם יש בביתו חמץ ידוע, נחלקו האחרונים מה דינו 

בה רים שאין חווד סובוע חדש פרי, (סק"י) יעקב חק, המנגדסוברים שחייב לבער קודם שיצא.  )סק"ב(

 בזה.

דוק לחזור ולב ך, צריא בדקדאפשר שהיוצא בשיירא קודם שלושים יום ול )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

העיר  קוק()ד"ה זלכה אור הב, הסובר שבכה"ג מבטל בליבו ודיו בית מאיראו לשלוח שליח שיבדוק. ה

ק ח אדם שיבדולשלו ר אושאם יודע על חמץ ודאי, משמע מהב"מ שמסכים עם המג"א שצריך לחזו

מי י ביטול, דדדאלא  צ לחזורשא" )סק"ה( האלף מגןעבורו. ואם יש לו בזה הפסד מרובה, כתב בספר 

 להולך לדבר מצוה.

שאם ירצה רשאי לשרוף  )שם ס"ק טז( כה"חו )סי' תמה סק"ג( פרי מגדים, כתבו הץהחמ לענייין שריפת

 חמצו גם בלילה מיד כשגומר לבדוק חמצו, ואם ירצה ימתין למחרת קודם יציאתו ואז ישרוף החמץ.
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 ברכה על בדיקה קודם ליל י"ד 

 .(בו )כל חמץ ביעור על אז יברך ולא: רמ"אכתב ה

 יובביר שחהס (סק"ד מ"ב. וב ת)או א"גרה. מברך אינו בניסן עשר ארבעה לפני שהבודק פסק א"הרמ

 כל את משבית וכשאינ ברכה ןאי ולכן, הביעורבדיקה שהיא תחילת  על אלא הבדיקה על אינו הברכה

באור ה ל הבדיקה.ברך עינו מכתב דכיון דאינו זמן ביעור ממש א )סק"ב( ט"זגם ה .החמץ שברשותו

ש"ז גרך. וכ"כ ה"צ לברולם אכתב שמדברי המג"א והט"ז עולה שסוברים כרמ"א שלע )ד"ה ולא(הלכה 

שבתוך  ב"חהדעת  םאמנ .שהמנהג לא לברך קודם ליל י"ד )הליכות שלמה פ"ה דבר הלכה כט( אוירבך

ייבוהו יון שחכמים חכ רך,ך לבשלעולם צרי פרי חדשודעת ה .ריטב"אוכ"כ ה ,ריך לברךשלושים יום צ

 תפילהבשו"ת ו עשה."ע למשצ )שם( הלכה באור. וכתב הרא"הכ במפורש הריטב"א בשם הוכ"לבדוק, 

 יברך, שסב"ל ושוא"ת עדיף. אכתב של )ב, ג( למשה

 'גדר ה'יוצא לדרך 

 בשיירא יוצאו בים שמפר אשדוק )דפוס קושטא פ"ב הי"ט. והגהות סמ"ק סימן צח( מיימונית הגהותב כתב

וד ע. לא רךלד יוצא שאר לאב לפסח, קודם יום שלשים לבער להצריכו חיישינן רחוק ללכת דדעתו

 מצות משום לבדוק צריך "משדין זה הוא דוקא כשלא ביטלו והלך. ומ י"רש מפירוש כתב, דמשמע

 ה.מיני כללמי אתי ילמאד דחיישינן משום דביטלו היכא אפילו עשר ארבעה בליל דתיקון בדיקה

 ...בשיירא יוצא או לים מיבשה המפרש :שו"עכתב ה

גם שדייק דמשמע כי, וינא ההביא דברי הגה"מ שדוקא במפרש ויוצא בשיירא ד )סק"ב( מגן אברהםה

וששים. א לדרך לא חם יוצם סתאאם דעתו לחזור זמן גדול קודם הפסח צריך לבדוק קודם שיצא, ורק 

צריך  ד קודם הפסחם בלבומיייוסיים שהכל לפי העניין, שגם בדרך קרובה אם דעתו לחזור יום או 

כתב שרק אם  סק"ג() ט"זה אמנם. )סק"ט( מ"בלבדוק קודם שיצא, מחשש שיתאחר בחזרתו. וכ"כ ה

ים יזור יומלח ןאבל אם מכוי דוק,יוצא לדרך רחוקה ומכוין לחזור יום אחד בלבד קודם הפסח צריך לב

 לפני הפסח בשופי לא חיישינן שיתעכב, דא"כ אין לדבר סוף. 

ום קאין נחשב כמ ירים,בורה מהכתב שבזמנינו שמצויים כלי תח )ח"ג פ"ז תשובה יח( לציון אורבשו"ת 

בדוק אינו חייב לורוב, קקום רחוק אלא כגון היוצא מא"י לחו"ל, אבל היוצא מעיר לעיר נחשב כמ

 קודם שיוצא מביתו.

ו לל מקום שיש אה שבככן נרכתב שמועיל למנות שליח בטלפון, ול )יב, יג( סידור פסח כהלכתווב

וצא, שגם יתו קודם שידוק בצ לבקרובים או חברים הגרים ליד ביתו ויכול למנות אותם כשליחיו, א"

 .)ע"ע פניני הלכה ד, י(אם לא יספיק לחזור יכול לבדוק ע"י שליח 

 העושה ביתו אוצר 

 )ו.(שנינו בפסחים 
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, עראין זקוק לב -ום ישים לטעמיה, דאמר רבא: העושה ביתו אוצר, קודם שלואזדא רבא ..."

תו ותו, אבל דעעתו לפנדקודם שלשים נמי לא אמרן אלא שאין וזקוק לבער.  -תוך שלשים יום 

 פילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער"א -לפנותו 

 הרי - מפולת ועלי שנפלה חמץ: מןלק ואמרינן, חמץ ותחתיה, תבואה שם שהכניס - : אוצררש"יופ

 תחוב חלה אל - שלשים קודם .וביעור זהו לא דלכתחלה - לבער זקוק שלשים תוך .כמבוער הוא

: ב) ן"רה פירשכן ו .מפולת עליו נפלה דהא, כדאמרן, מחוייב לא - שעתא ההיא מטי וכי, עליו ביעור

  .(העושה ה"ד

דין "ה שנחלקו בהירא, בשי הב"י כתב שכמו שנחלקו רש"י והרמב"ם לעיל בדין המפרש בים ויוצא

"פ ע) רמב"םולדעת ה ו לא.אהשאלה היא האם דעתו לפנותו בימי הפסח  רש"ידעתו לפנותו. לדעת 

 משלשה בפחות מכוסה חמץ שם וישאר החשש הוא שמא לא יסיים את פינוי האוצר, ביאור הב"י(

  .להוציאו לבו אל יתן לא חמץ שם שיש בבירור ידע דלא כיון ,טפחים

 קודם. לתוכו ואוצר כונס כ"ואח לבדוק זקוק, יום שלשים תוך אוצר ביתו העושה וכן :שו"עכתב ה

 תולפנו עתוד אין ואם; וצרא עושהו כ"ואח לבדוק צריך הפסח קודם לפנותו דעתו אם, יום שלשים

 אם, ורהב קעיתבקר מחומצים חטים שיש חטים ואוצר: רמ"אוהוסיף ה. לבדוק צריך אינו הפסח קודם

 פסח אחרל ומיהו. ודיו בלבו מבטלו אלא לבער זקוק אינו הפסח קודם יום שלשים האוצר נעשה

 רהאוצ כורלמ מותר, ספק אאל ידוע חמץ שם אין ואם; חטים מאותן ליהנות אסור, האוצר כשמפנה

 . '(ע סימן א"הרשב תשובת). ביחד כך

וצר יך לפנות האר, צרתו אוצשאם לא בדק קודם שעשה בי )הל' ל' יום קודם לפסח עמ' יג( מהרי"לכתב 

 (ק"חס) מרדכי רמאמו אירמ ביתב ז()שער הציון ט אכן. )ס"ק יב( מ"בו )סק"ה( מגן אברהםולבדוק. וכ"כ ה

 וסגי ולתכמפ הוא הרי דבדיעב אבל, ביעורו זהו לא לכתחלה דרק משמע י"דמרש, בזה מפקפקים

שם ב א"מהרמ כן גם מוכח כןש, ל"המהרי מדברי לזוז דאין מרדכי המאמר גם כתב ולמעשה, בביטול

 הרשב"א.

לה "ג שחמץ שנפ, ואעשיצא שחייב לבער קודם )סק"ז( מגן אברהםאם יש באוצרו חמץ ידוע, כתב ה

וכ"פ  תחילה.כל והוי כמטמין עליו מפולת הרי הוא כמבוער, שאני הכא שמניח עליו האוצר בידיו,

 , אמנם ציין לסק"ה שם הביא שיש מקלים בזה.)ס"ק טו( מ"בה

להניח שם  וכעת רוצה )אך אין שם חמץ ידוע(ביאר שאוצר זה נשתמשו בו חמץ  )סק"ד( מגן אברהםה

שמדובר שהיו שם חיטים מחומצות והניח עליהם האוצר, ואפ"ה  ,)סק"ח(עצים או דבר אחר. עוד כתב 

ניח אוצרו, אפילו נעשה תוך ל' האם נעשה קודם ל' יום א"צ לבער. אבל אם החיטים נתחמצו אחר ש

וכ"כ  ו מפולת.א"צ לפנותו, דבשעה שהניח החיטים עדיין לא היה שם חמץ, ועכשיו חשיב כנפלה עלי

  .5)ס"ק טז( מ"בה

                                                   
 קים שהחמץ כיון יום' ל קודם שנעשה מ"נ ומאי? לפנותו נתחיב לא הפסח קודם מדוע, תמה (אסור ה"ד) הלכה באורה 5

 החטיםשאם לא היה אסור בהנאה הביטול אינו ביטול גמור, שהרי טורח הוא לברור  ביאר לכן? מבטלו ואינו שם
 זה יברור ולא כ"אח למכור כונתו שהרי מועיל אינו מבטל שהוא שאומר אף כ"א ,ביחד הכל ימכר וכשימכור המחומצים
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, דאי מחומצותיטים ום החמוכח שא )שהוא מקור דברי הרמ"א(כתב שמדברי הרשב"א  )סק"ד( ט"זה אולם

ו תוך ל' איסור אפיל ק איןק ספאסור. ולכן לדעתו אם יש ודאי חמץ אסור אפילו מראש השנה, ואם ר

 יום. ואת דברי הרמ"א דחה. 

 ח"כ.אות ממנו נהלויהיה מותר  דפשוט שיכול למכור כל האוצר לגוי קודם הפסח, )ס"ק יז( מ"בכתב ה

 סעיף ב':

 דעתו לחזור תוך הפסח 

 ".לבער זקוק השנה מראש אפילו - לחזור דעתו אבל "... )ו.(שנינו בפסחים 

חזור לכשאין דעתו ש הוא מב"םלרלעיל הבאנו את מחלוקת רש"י והרמב"ם מה הכוונה 'דעתו לחזור', 

ם דברי בדוק, וכך הייב לסח חכלל א"צ לבדוק, אבל אם עתיד לחזור בין בתוך הפסח ובין קודם הפ

ימי פסח או לא בימי הבוזר חהשו"ע בסעיף א. כאן הביא השו"ע את ביאור רש"י שהשאלה היא האם 

 ץ בזמנו.ר החמיבע הפסח. ולכן אם דעתו לחזור קודם הפסח א"צ לבער, שכשיחזור לביתו

 דעתו לחזורשכיון דתמה וכתב שמפשטא דלישנא משמע ש'ראש השנה' היינו שבחודש תשרי,  יב"ה

יד ם בא לצאת מאפילו ו אהשנה, והיינ גם קודם?! לכן ביאר שהכוונה לתחילת מדוע לא חוששים

 (ט"הי ב"פ) ם"רמבו :(ב) ף"רי ,(ח' סי) ש"רא ,(רכג' סי א"ח) א"רשבהלאחר שעבר הפסח. וכתב שכ"נ מ

 ,שנהה ראש הזכירו לאו לבער זקוק יום שלשים קודם אפילו לחזור דעתו אם אבל סתם ושכתב

  .לבער זקוק לחזור שדעתו כל דהוי כמה יום שלשים קודם ומשמע

 פי על ואף ,הפסח בתוך ורלחז דעתו כשאין היינו לבדוק צ"שא יום' ל דקודם א"וי :שו"עכתב ה

, (יבטלנו חפס כשיגיעו: רמ"א)' ל דםקו שהוא כיון לבדוק צריך אינו, אחריו או הפסח קודם לחזור שדעתו

 עכשיגי טליב, בדק ולא כחש ואם. השנה מראש אפילו לבדוק צריך הפסח בתוך לחזור דעתו אם אבל

 לבטל כחיש דילמא, יתובב ותבטל תבדוק אשתו גם :רמ"אוהוסיף ה. הבטול על יברך ולא הפסח

 . (בו כל) שהוא במקום

 בהר אליהעמו ה הסכיםרי, והשמיט הי"א לגמ לבוש: ה)כסתם או י"א(נחלקו האחרונים כמי פוסקים 

 ס"ק כג() מ"ב. הסי"ג() גר"זכ"כ הומצדד להורות כדעה אחרונה,  גר"א, האמנם. פרי חדש, וכ"פ ה)סק"ו(

 לחזור צריך נוואי אחרונה האדע לסמוך יש ג"וכה השיירא עם מביתו שיצא כגוןכתב שבשעת הדחק, 

 .הפסח תוך לבוא דעתו אין אם

יה ההפסח, שאם  שיגיעטלו כביאר, שהרמ"א בא להשמיע לנו בזה שכתב שיש לב )סק"י( מגן אברהםה

וק, דם פסח שיבדיח קוח שלדעתו לחזור קודם הפסח ולא בא, ובדעתו לבוא תוך הפסח, א"צ לשלו

 בעלמא, כיון שיצא בהיתר. אלא די בביטול

                                                                                                                                                  
 ביטול ביטולו שוב כ"א המחומצים כ"אח לברור מחויב ויהיה בהנאה דאסור וכיון הפסח אחר בהנאה אסרו ולכן !מזה

  .הענין בביאור ל"כנ מתחלה לפנות צ"א ולכן הנאה איסור מחמת בהמחומצים יזכה לא שוב שהלא הוא גמור
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צא, דוק קודם שיילה לבלכתח ביאר שאע"פ שמניח את אשתו בביתו צריך ומ"ש רבינו ואינו()ד"ה  ב"חה

מנה לאחר צוה וייך שיכתב שצר )ס"ק יד( מגן אברהםה אמנםשלכתחילה אין לסמוך על הנשים. 

  שיבדוק, וכאן מדובר שלא ציוה, ומ"מ תעשה כן.

 סעיף ג':

 היוצא מבית הגוי 

את מקומו  צריך לבדוק , האםבדוקיוצא מבית הגוי ואין לו בית אחר לנחלקו הראשונים מה דין אדם ה

 ,יום' ל תוך אם יוצאסובר ש (ימן תקלהתכו. וכ"כ המרדכי ס' סי) העזרי אביבבית הגוי, או שפטור מבדיקה: 

ו . וזהמנומ כשיוצא לבער אלישר על מוטלת המצוההרי ש ,חמץ בו יתן גוישה פי על אף לבער צריך

 חרתא לעיר ךהל לואפי או אתהז בעיר אחר בבית הישראל נכנס אם אבל ,בשיירא ויוצא במפרש דוקא

 נשאר אם אף ,בביתו נכנס יגושה כיון לבדוק צ"שאסובר  טורה אמנם. כאן לבדוק צ"וא שמה בודק

ענה, שהרי ינה טכתב עליו שא ב"י. אלא שהמזה גדול הפקר לך ואין ממנו מתייאש ודאי חמץ לישראל

בביטול.  עור, ולא דית הביחוב טעמו של האבי העזרי דכיון שנמצא שם ל' יום קודם הפסח חלה עליו

  .כמיםח מצות קיים לא מבער שאינו כלוא"כ אע"פ שאין לך הפקר גדול מזה, 

, אחרת לעיר ולךה או, זו בעיר אחר בבית ונכנס יום שלשים תוך גוי מבית היוצא ישראל: שו"עכתב ה

 יוצא וא פרשמ הוא אם אבל .אחר בית באותו ביעור מצות יקיים שהרי הגוי בית לבער צריך אינו

 צריךו, יום' ל תוך שהוא יוןכ הביעור חובת עליו שחל שאומר מי יש, בבית בפסח יכנס ולא בשיירא

 א"וי; חבפס לבית סיכנ שהגוי פי על ףא :רמ"א), ביעור מצות לקיים כדי ממנו יוצא שהוא הגוי בית לבער

 .(טור. הגוי בו כשנכנס צריך שאינו

י על "צ לבדוק, ככו"ע אלבו,  שאם יוצא מבית ישראל, וישראל אחר נכנס )ס"ק טז( מגן אברהםדעת ה

ם יוצא סיף הט"ז שא. והו"ז(סק) ט"זחולק ע"ז, וכ"נ מה ב"חה אולםהישראל השני חלה חובת הביעור. 

 השני. ישראלהעל  נכנס תחתיו, א"צ לבדוק, שחובת הבדיקה חלה מבית גוי וישראל אחר

עליו  ושים יום חלתוך שלראה שמפנה את הבית ואין נכנס בו אדם, נשביאר שכ )ס"ק יז(מגן אברהם ה

 .חובת הביעור

 אז בית לו יש אם אאל הגוף חובת האינ בדיקה שמצותשלדעתו העיקר כדעת הטור,  )סק"ז(ט"ז כתב ה

 אלא אמרו לא .ביתו לבדוק ייבח יהא למה בית לו שאין כאן כ"משא ,הבדיקה מצות לקיים מחויב הוא

 .כאן כ"משא מקרי דביתו הפסח אחר לביתו לחזור בדעתו

אליה וה ב"חה רמ"א.בבאה נחלקו האחרונים לדינא, האם העיקר כדעת השו"ע או כדעה שניה שהו

ם שא )ס"ק לב( במ"ב ה. וכתסוברים כדעה אחרונה פרי חדשו ט"זה אךסוברים כדעה ראשונה.  רבה

 נכנס בו הגוי יש להקל.

 בדיקה בחדר שמוכרים לגוי 

כתב שכל שדעתו  )בוטשאטש סימן תלג( א"אנחלקו האחרונים האם צריך לבדוק חדר שמוכר לגוי, ה

שבעצם  סובר שא"צ בדיקה, )סימן כ(למוכרו לא חל עליו חיוב בדיקת חמץ כלל. גם בשו"ת בנין עולם 
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 למאכלו שמשייר הבדיקה אחר שמוצא מחמץ ים תשביתו וביעור, ולא גרעיזה שמוכר למחר לגוי מק

 למוכרו החדרים לאלו משייר הוא בביתו בדיקה שמקיים בעת בזה ואף הכל לבער מחויב ואינו למחר

המפתחות , ולא דמי למשכיר ביתו לישראל ומוסר לו )או"ח סימן קלא( חתם סופרלגוי. וכ"כ ה למחר

בי"ד שיש עליו חובה לבדוק, משום שסופו שיהיה ביד ישראל וחל חיוב בדיקה על החדר, משא"כ 

 פסקיועיין ב .)עמ' נא( עובדיה חזוןהכא סופו להיות ברשות הגוי, וגברא לאו בר חיובא. וכ"פ ב

ות שכבר נתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל כהמקילים שאין בודקים את המקומ )אות ג( תשובות

שעתידים לימכר למחרת לגוי. ויש שנהגו לעשות מכירה מיוחדת ביום י"ג, ויש שפקפקו בזה, שלכמה 

לגבי מכירת בית לגוי  )ד, יא(מהראשונים נפטר מבדיקת חמץ ותהא ברכתו לבטלה. וע"ע בפניני הלכה 

 בא"י, וכיצד יעשו הרוצים לצאת י"ח כו"ע.

 כדי) בו נמצאה החמץ וכל רהחד לו שמוכר המכירה בעת שיבאר ליזהר שצריךהוסיף  )ס"ק לב(מ"ב ה

 אהנמצ השכרו ש"והיי החדר לו שמוכר בסתמא לו יאמר ולא (ובסדקין בחורין הנמצא החמץ גם בזה לכלול

 . פיט עדיף שפיר ג"י ביום המוכר המקילין ביד למחות דאין אף מ"ומ .בו

מוסר את  הואיל ואינויון שכי"ד, חייב את בעל הבית בבדיקה באור ל )כלל קיט סימן חי( חיי אדםה אולם

)שבסוף  שאילתותבא בכן מוד. והמפתחות אלא ביום י"ד שחרית, כבר חלה עליו חובת בדיקה בליל י"

-אות ה "גסישנה סי' תלג בעתה אח)ל זצ" יוסף יעקב. וכ"ד הרה"ג ספר מעשה רב, מאת הגר"ח מוולוזין, אות קכא(

 .כלל כ מוכר את ביתו ביום י"ג ניסן ועי"ז א"צ לבדוק את החמץ, אא"(ו
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 חובת חל מי על לחבירו בית המשכיר -סימן תל"ז 
 ביעור

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 המשכיר בית לחברו מיום י"ד ואילך 

 )ד.(שנינו בפסחים 

בדוק? על ל מי לער, "בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עש

 תיה קאי?ודאיסורא ברש -ה הוא, או דלמא על השוכר לבדוק דחמירא דידי -המשכיר לבדוק 

על המשכיר  -שר עעה תנינא: המשכיר בית לחבירו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארב

 לבדוק, ואם משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק"

על  ימצא ראה ובלי בל רין איסוסוברים שמהתורה א בית()ד"ה המשכיר  רבנו דודו )ד"ה על המשכיר( ר"ןה

כן החיוב לותו. ברש השוכר משום שהחמץ אינו שלו, וגם לא על המשכיר משום שהחמץ אינו

תפקת צא. הגמ' מסבל ימוראה להשבית את החמץ הוא מדרבנן בלבד, חיוב שאינו קשור לאיסור בל י

 על המשכיר. על מי הטילו חכמים בדיקה זו, האם על השוכר או

ה חובת הבדיק , ולכןאוכלולהחיוב לבדוק את הבית הוא שמא יבוא  )ד"ה על( תוספותלדעת ה אמנם

ייב א חובליל י"ד, ה -יוב היא על השוכר הנמצא בבית. ולכן אם הוא היה בבית בזמן תחילת הח

ה על יוב הי"ד החיליל בבדיקה. והגמ' מסתפקת מה הדין כששוכר בי"ד בלבד, האם מכיון שב

 .ב עובר אליוהחיו שוכרההמשכיר הוא אינו פוקע, או שמא מכיון שתכלית הבדיקה היא לצורך 

 לחברו בית ירהמשכ חקיצ בר נחמן מרב מיניה בעו" מחלוקת נוספת ביניהם היא בביאור דברי הגמ'

אך אם  בלבד, חלה בי"דהספק הוא רק כאשר השכירות ה )ד"ה אם( פותתוסלדעת ". עשר בארבעה

ום י תלוי באיזה ש שהכלמפר יר()א: ד"ה המשכ ר"ןה אךתה בי"ג ודאי שהחיוב חל על השוכר בלבד, הי

טת הגמ' בדיקה. ופושטלת הי מומכר בי"ג אך נכנס בי"ד יש ספק על נכנס השוכר לבית, ואפילו אם ש

 שהכל תלוי במסירת המפתח.

וי ין, והכל תליא הקנהירה מפרש שהמס )ד"ה מסירת מפתח( רש"יעוד נחלקו הראשונים בהסבר הגמרא: 

 "ד ביום, אםימיום  ת הביתאסוברים שגם אם שוכר  )ד"ה אם( תוספותמתי עשו את קנין השכירות. 

י לחייבו ת, די בה כדס בביהיכנלהמפתח ניתן לו קודם לכן, חייב הוא בבדיקה, מכיון שעצם היכולת 

ח מסירת המפת לדעתם תוס' אךועוד, סוברים כ ()ד"ה אם מהר"ם חאלוה, )ד"ה המשכיר( ר"ןבבדיקה. ה

ובת חחלה עליו  פתח(ממסירת נין ו)קנעשית לאחר קנין השכירות. ורק לאחר שיכול כעת להיכנס לבית 

 הבדיקה.

 נקנה קרקע ששכירות מהדרכים' בא ווקנא ואילך וממנו ד"י לצורך לחבירו בית המשכיר :שו"עכתב ה

 על, ד"י חל המפתח לו משמסר ואם; לבדוק המשכיר על ד"י חל המפתח לו מסר שלא עד אם, בו

 .לבדוק השוכר
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וי ך לבדוק, דהו צריכר אינשאם עדיין לא קנאו, אע"פ שהמפתח ביד השו כתב )סק"א( מגן אברהםה

 .סק"ב() במ"וכ"כ ה ליה כמי שהפקיד מפתחו ביד אחר דאין הנפקד צריך לבדוק.

כן מ, ורק לאחר ל י"דלת ליתחיביאר בדעת התוספות, שהמשכיר יצא מהבית קצת קודם  )סק"א( ט"זה

ולדעת  זמן הבדיקה.קצת ממהיא נכנס השוכר, והבית היה פנוי בינו לבינו באותו מקצת בליל י"ד ש

יכנס ת השוכר מלהיכב איר עהר"ן הקנין כבר נעשה בי"ג אלא שהותנה ביניהם לצורך י"ד, והמשכ

 ו"ע.עת השכך דלא מסר לו המפתח, לכן חלה חובת הבדיקה על המשכיר, ולבית בכך ש

 קודם םמהקניני אחדבקנאו נו שא"כ נחלקו הר"ן והתוספות, לדעת הר"ן בעינן תרתי לטיבותא, דהיי

 החל ד"י התחלת קודם לבד מפתח דבמסירת עתםוסי' התוס ודעת ,מפתח מסירת וגם ד"י התחלת

 על זהב בדיקה חיוב כ"וא םכשניה להחמיר שנכון כתב )אות ב( יעקבחק . ההשוכר על הבדיקה חובת

 יכול ע"לכו מיהו :סק"ב() מ"ב. וכתב ההראשונה כדעה דעיקר כתב פרי חדשוה .והמשכיר השוכר

 .הכל ידי ויוצא לחבירו שליח לעשות האחד

לכן אם גם כיר ול המשששדוקא במשכיר ושוכר דינא הכי, שגוף הבית נשאר  )סק"ג( מ"בכתב ה

ה וכר שום זכיין למן שאהמפתח אצלו חלה עליו חובת הבדיקה, אבל במכר והחזיק הלוקח, כיו

 וקח.ל הלאצל אחר והחיוב מוטל ע אינו אלא כמופקד בקרקע, אף שהמפתח בידו

ון שעכ"פ ק, כילבדו סובר שעל המשכיר יעקבחק אם חזר והפקיד את המפתח אצל המשכיר, ה

ר כב רכיון שהמשכי דוק,ל השוכר לבסובר שע פרי חדשה אךבתחילת ליל י"ד המפתח היה אצלו, 

 מסר לו המפתח ויכול לחזור וליטול ממנו.

 טל ג"כבי ומ"מ המשכיר ל.שאם השוכר צריך לבדוק, צריך הוא גם לבט )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 בפירוש.

יש  הפסח. והנה לאחר ית עדכתב שעל השוכר לבדוק אפילו אין דעתו ליכנס לדור בב סק"ו() מ"בה

ח רק לאחר הפסופסח, המות ילדון כיצד לנהוג בקונה דירה או משכירה והדירה נשארת ריקה בכל 

בה  א נכנס לגורלאפילו דירה ו כתב שאם קנה או שכר )פי"ב ס"ב( כהלכתו פסח סידורב נכנס לדור בו.

נים מחותנים הקווגוי. מץ לירה במכירת חדחייב לבדוק שם חמץ. ואם קשה הדבר יכולים למכור ה

 המחותנים. ל שניעוטל דירה לבניהם המאורסים ובפסח עדיין אינם גרים שם, כתב שהחיוב מ

 השוכר חדר בבית מלון 

כנס לפני ון כשנחדר במלהאת כתב שמסתבר שצריך לבדוק  ן נח אות יז()ח"ב סימ שלמה מנחתבשו"ת 

 הלוי שבטם בשו"ת ול. גוא לאכשמא ישכח ויבם כי אפילו שפרורים ממילא בטלי מ"מ חוששיליל י"ד 

 אין כ"א שירצה עת בכל ציאולהו המלון בעל שיכול תנאי דיש כיוןהוא  הספקנשאל בזה, ו )י, סח(

רי האיש ח"ג )אש באלישי "שגריופסק שחייב בבדיקה. וכ"ד ה .המפתחות לו שנמסרו אף שלו המקום

 ועוד. פנ"ד אות י(

מלון הן שיש לבעל וק כיולון לבדפסק שאין חיוב על אורחי המ )א, קכ. ה, לג( תורה קניןבשו"ת  אולם

 תפיסת יד בחדרים, ואם ירצה יוכל להעבירו לחדר אחר.
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ם הם. לפיכך אחדים להמיו סובר שחייבים לבדוק את החדרים נהגות פי"ז אות יח()דינים וה חזו"אה

דקים פסח, ואם בוימי ההם בבודקים את חדריהם בליל י"ד בודקים בברכה, ואפילו אם לא ישהו ב

ש גרי", ה"ה סי"ז(פסח פ שלמה )הליכות גרש"ז אוירבךבלילות שקודם לכן יבדקו בלא ברכה. וכ"ד ה

 ועוד. איש שם אות יח()אשרי ה אלישיב

ליל י"ד על בלברך  יכולים פקפק אם בחורי ישיבות )ח"א סימן רפז( והנהגות תשובותבשו"ת  אמנם

פשר שיבה גופא אלת היהנה בדיקתם, שהרי אפשר שאין החיוב עליהם אלא על הנהלת הישיבה, ועל

 שאין לברך כפי שמצינו בבתי כנסיות ובתי מדרשות.

 סעיף ב':

  בי"ד ואינו יודע אם בדקוהוהשוכר בית 

 )ד.(שנינו בפסחים 

דוק או אין זקתו בחר, "בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק: המשכיר בית לחבירו בארבעה עש

 -י? וחי להאי מאה, לאטרליתיה להאי דלשיולילישייליה! ד -חזקתו בדוק? למאי נפקא מינה? 

ים לו עבדיפאאפילו נשים  חמץ,אמר להו רב נחמן בר יצחק, תניתוה: הכל נאמנים על ביעור 

דוק, לך חזקתו ב לם אימאזקתו בדוק?... לעולאו משום דח -אפילו קטנים. מאי טעמא מהימני 

ינהו א: לא להימנהו דתימלא בדק, וקאמרי הני בדקיניה. מדמוחזק לן ד -והכא במאי עסקינן 

 - עלמא סגי ליהביטול בב רבנן, קא משמע לן: כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא, דמדאורייתא

 הימנוהו רבנן בדרבנן"

 א שאפשר לבררל היכחזקה, דכ שאם המשכיר היה לפנינו, אין סומכים על (גרסינן ה"ד שם) ן"רהכתב 

 .(ב י"ססו) ש"ראוה (ז"הי שם) ם"רמבהומכיון שחובה זו מדרבנן נקטינן שחזקתו בדוק. וכ"פ מבררים. 

 יקות דכל םופוסקי בזה קיםחול גאונים ושאר (שא' סי) יראיםשה כתבו (א אות ז"הט שם) הגה"מ אולם

 ין לנו חזקתאדוק, ת שאינו בומכיון שכל השנה הבית בחזק. סופרים בשל ואפילו לחומרא דאיסורא

 .ין ט.(נו, חולא לפני)כמו בבהמה שאין בודקים את כל ספיקי הטרפות אע"פ שהיכשרות לתלות בה 

 ואם; ובדק אם שואלו בעיר ואה אם, בדוק הוא אם יודע ואינו ד"בי מחבירו בית השוכר :שו"עכתב ה

 . ודיו בלבו ומבטלו בדוק חזקתו, בעיר אינו

 זו ובחזקה ץחמ בו שיש תבחזק הבית היה השנה שכל לפי לשאלו צריךביאר ש )סק"ד( מגן אברהםה

 שאפשר םבמקו לכתחלה זקההח על סומכין אנו אין ,חמץ מחזקת להוציאו בא אתה בדקו הסתם שמן

 .)סק"ט( מ"ב. וכ"כ הלברר

יבטל, בודק צריך שי"ל הון דקכתב שכשאומר לו שבדקו א"צ שוב לבטל, דכי )ד"ה שואלו( באור הלכהה

אם  ין. ובדיעבדים כדא קילמסתמא עשה כן. אך כתב שאינו מוכרח, דלכתחילה צריך לשואלו שמא 

 קה מדרבנן.הבדי הרי לא שאלו על הביטול יכול לסמוך ולומר שמסתמא ביטלו, דכיון שבדק
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 סעיף ג':

 וק ונמצא שאינו בדוקהשכיר בית בחזקת בד 

 )ד:(שנינו בפסחים 

עות, טי הוי כמקח ממהו?  דוק"איבעיא להו: המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק, ומצאו שאינו ב

יניש אדניחא ליה ל -בדקו ר אביי: לא מיבעיא באתרא דלא יהבי אגרא ותא שמע, דאמ -או לא? 

י מצוה ניש לקיומיאדניחא ליה ל - לקיומי מצוה בגופיה, אלא אפילו באתרא דיהבי אגרא ובדקו

 בממוניה"

 (ח"הי ב"פ) מגידה .לבדוק ירהמשכ על ד"בי דאי ,ג"ביכתבו שמדובר שהשכיר  (המשכיר ה"ד) תוספותה

א ספק הגמ' הורש. ונו במפושפשוט שצריך לשלם לו מה שהפסיד ממנו, כיון שהת ן"רמבה בשם כתב

 יוןכדופשטה הגמ'  עות.טכדין מקח  חיתבטל המקאם נחשב הדבר למקח טעות ואפילו ירצה לשלם 

הביא  (זקתבח חבירול בית ירהמשכ ה"ד שם) ן"רה אולםשסו"ס הוא משלם לו, נח לו לקיים המצוה. 

מה שהחיוב ועות, קח טמדבריהם, וכתב שלדעתו מדובר שהשכיר בי"ד, ומסקנת הגמ' דלא הוי 

הדבר חשוב  , איןבדיקהההוא על מצות לבדוק הוא על המשכיר אין זה משנה, מכיון שהנידון 

 .כלל עליה דממונא חיובא ליכא לההנהו, דאע"ג שלא עשה את הבדיקה

 מקח ואינו קלבדו השוכר על, בדוק שאינו ונמצא בדוק בחזקת לחבירו בית המשכיר :שו"עכתב ה

 לו ירלהחז יךדצר א"וי: תבכ רמ"אוה. עושה הוא מצוה שהרי, בשכר שבודקים במקום ואפילו; טעות

 .(ד"י' יס לעיל ומשמע ב"פ מגיד) בדוק שיהיה בהדיא והתנה הואיל הבדיקה שכר

יית הבא אחר עש הפסד , אבלסייג, שדוקא הפסד ממון הקשור למצוה ניחא ליה )סק"ב( מגן אברהםה

 המצוה לא ניחא ליה.

היזק,  דבר שאין בוביינו הניה, דאע"ג דניחא ליה למיעבד מצוה בממו )סק"ו( מג"אבטעם הי"א, כתב ה

 כגון לברך על טלית שלו, אבל בחסרון כיס לא. 

 דיכול ול לשלם ךצרי אינו יגוונ דבכל קמייתא כדעה האחרונים פסקו לדינאכתב, ש )ס"ק טו(מ"ב ה

 .הראיה עליו מחבירו והמוציא זו כדעה לי קים לו לומר

 המשכיר שאמר אותמא לא בסאכתב שהשו"ע והרמ"א לא מיירי  )הביאו הבאור הלכה ד"ה ויש(פרי חדש ה

 .ע"לכו חמק בטול הוי דוקב שיהא מ"ע בהדיא עמו השוכר התנה אם אבל ,שתק והשוכר בדוק שהוא

 רינןדאמ ,עותט מקח הוי אל ה"ואפ ,השוכר בהתנה הסוגיא מפרשד ן"רמבה כתב בשם א"הריטב אולם

 כתב מקור חייםא שה. אללו משלם ולבסוף דמצוה מלתא והוא הואיל גמירא קפידא זה דאין

 )שם( הלכה באורלכן כתב הו, מקח בטול הוי גמור תנאי התנה דאם ח"כפר לדינא דהעיקר בפשיטות

 .לדינא ע"צד
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 סעיף ד':

 נאמנות אשה, עבד וקטן על הבדיקה 

  )ד.(שנינו בפסחים 

יון משמע לן: כ ... קאניםאפילו קט"הכל נאמנים על ביעור חמץ, אפילו נשים אפילו עבדים 

 דרבנן"ב ןהימנוהו רבנ -דבדיקת חמץ מדרבנן הוא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה 

 . לבדוק דעת בו שיש קטן שיהיה והוא (ב, יז) ם"רמבה כתב

 והן עצלניות שהן לפי נשים יתיתנ לא דאמר מאן איכא פליגי (א, א) בירושלמיד (ג' סי) ש"ראה כתב

 בנן.תא דרוא מיל. אך כתב הב"י שמהבבלי לא משמע כך, וכן משום שהשהוא כל בודקות

 לוא הרי, בדקנוהו אנו: ןקט או עבד או אשה ואמרו המשכיר בדקו שלא שהוחזק בית :שו"עכתב ה

 .לבדוק דעת בו שיש קטן שיהא והוא; נאמנים

ין אחרונים, שאבשם ה ז(ס"ק ט) מ"בהאמינו לאלו הוא משום שבדיקת חמץ דרבנן, לכן כתב הש הטעם

ין עה שישית שאגיע שר שהלהקל בזה אלא קודם שהגיע שעה שישית שיכול השוכר לבטל, אבל לאח

 בידו לבטל, שוב אין לסמוך על אלו וצריך לבדוק.
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  בפיו וככר בדוק למקום שנכנס עכבר -סימן תל"ח 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 בדוקר שנכנס עם ככר בפיו למקום בעכ 

 )י:(שנינו בפסחים 

 וכרמפני שאין ד צריך בדיקה, -"אמר רבא: עכבר נכנס וככר בפיו, ונכנס אחריו ומצא פירורין 

אין צריך  -רורין מצא פיו ושל עכבר לפרר. ואמר רבא: תינוק נכנס וככר בידו, ונכנס אחרי

ר בפיו בר יוצא וככו, ועכבפי בעי רבא: עכבר נכנס וככר. בדיקה, מפני שדרכו של תינוק לפרר

 תיקו"... מהו?

 יש לדבר יםרגלו יקהבד צריך יןא ולכך ,הככר כל כדי פירורין מצאש מייריד )ד"ה מפני( תוספותכתבו ה

  .(ומצא ה"ד. ה) ן"רהוכ"כ  .אחריו נכנס מיד שהרי הככר מן שהפרורים

 אינו ןפירורי ומצא אחריו נסונכ ככר ובידו בדוק לבית שנכנס תינוק ראהכתב " (ב, ט) ם"רמבה אך

 בעת פררל התינוק דרךש אכילה בשעת ממנו שנפלו הפירורין ואלו שאכלה שחזקתו בדיקה צריך

ם מצא אשגם  ומשמע בהדיא ."לבדוק צריך כלל פירורין מצא לא ואם, לפרר עכבר דרך ואין אכילתו

שגם  דעת הרמב"ם,ביר בלהס הביא אפשרות נוספת ב"יפירורים פחות מכדי כל הככר א"צ לבדוק. ה

וקא דתינוק לפרר דרך השוק, אם מצא פירורים כדי כל הככר צריך לבדוק, דאפשר דלא תלינן בתינ

לו א פירורים אים שמחוששובשעת אכילה, ואם מצא פירורים בשיעור הככר הרי התינוק לא אכל, 

ון שפירוש ראש ך כתבאריו, וצריך לבדוק אחבאו ממקום אחר, וככר של תינוק טמון בחורי הבית 

 נראה עיקר.

, הככר לכ כדי ואפיל ירוריןפ ומצא אחריו ונכנס, בפיו וככר בדוק לבית שנכנס : עכברשו"עכתב ה

 למאמע רוריןפי והני, לפרר עכבר של דרכו שאין לפי; שהכניס הככר אחר הבית לבדוק לחזור צריך

 ינוא, ירוריןפ ומצא אחריו נסונכ בידו וככר בדוק לבית נכנס תינוק אם אבל. ככר מאותו ולא אתו

. לפרר קהתינו ךשדר, אכילה תבשע ממנו שנפלו הפירורין ואלו, שאכלו שחזקתו ולבדוק לחזור צריך

 ולא הואיל, בהר השמיט אויוצ נכנס עכבר דיני). ולבדוק לחזור צריך, הככר כל כדי בפירורין אין שאם א"וי

 . (שכיחי

 דכיון םמשו ,דרבנן קאספי מטעם לקולא תלינן לא ה"אפ החמץ ביטל ואפילו )סק"א( מ"בכתב ה

 .איסור ודאי חזקת מידי מוציא ספק אין לפנינו החמץ גרר שהעכבר בודאי דידעינן

ו ה. ואם ראינבדיק א"צ פירש שרק את החדרים הפתוחים צריך לבדוק שוב, אבל הנעולים ב"חה

, הכוונה חדר 'בית'סובר ש )סק"א( מגן אברהםה אמנםלאיזה חדר נכנס שאר החדרים א"צ בדיקה. 

בתים ולא  ס, היינו ב'ר נכנה חדוא"צ בדיקה אלא אותו חדר שראינו שנכנס לשם. ואם לא ידענו לאיז

 .)סק"ה( מ"בוכ"כ ה להי עייל.ידענא 



 51 ______________________________________________ כזית חמץ מעל הקורה או בבור
 שגם כלב או תרנגול אין דרכן לפרר. )סק"ב( מג"אוה ב"חכתבו ה

 הקל וצריכיםללינן לא ת כתב שכל האמור הוא דוקא בביטל, משא"כ בלא ביטל )סק"ב( חק יעקבה

ף בלא ס"ס ושרי א ן הויבקט כתב דזהו דוקא בככר גדול, אבל חמד משהלבדוק עדיין כל הבית. וה

 מצדד להחמיר בכל עניין. פרי מגדיםביטל. אך ה

לא  שאכלו, אבל לדבר רגליםכתב שדוקא באופן שמצא פירורין א"צ לחזור ולבדוק, ש )סק"ב(ט"ז ה

תו חדר בדוק אור וללחזו צריךומצא פירורין אין לתלות שאכלו, דאין ספק מוציא מידי ודאי חמץ, 

עת, דוק שאין בו א תינשדוק "ג()סקמגן אברהם . וכתב ה)סק"ז(מ"ב שראה שנכנס שם התינוק. וכ"כ ה

 אבל יש בו דעת נאמן לומר שאכלו כולו.

 ב': סעיף

 כזית חמץ מעל הקורה או בבור 

 )י:(שנינו בפסחים 

ולי האי לא כ מרינןי א"בעי רבא: ככר בשמי קורה צריך סולם להורידה או אין צריך? מ

 ן דנפל ואתי: זימנילה, או דילמאלא אתי למיכ -אטרחוהו רבנן כיון דלא נחית מנפשיה 

אין  להעלותה או ך סולםיככר בבור צר -למיכלה. ואם תמצי לומר זימנין דנפל ואתי למיכלה 

אתי ד צורכיה, ות למעבנחיצריך? הכא ודאי דלא עבידא דסלקה מנפשה, או דילמא: זימנין ד

צריך חבר  פי נחשבכר ככליה. אם תמצא לומר זימנין דנחית לצורכיה ואתי למיכלה, למי

 -נא? ש או דילמא לא רבנן, והולהוציא או אין צריך? בגופיה אטרחוהו רבנן, בממוניה לא אטרח

 תיקו"

פעמים ך להורידו שורה צריך להוציא, וככר בשמי קשככר בפי נחש אינו צריסובר  יד(-)ב, יג רמב"םה

 יפול משמי קורה.

טמין ל"כ הו"ל כמו, דאוציאשכל אלו הבעיות אינם נשאלו לכתחילה, דודאי צריך לה ראב"דדעת ה

אלא )ציאו או לא יך להום צרא, אלא מדובר כשבדק וביטל ולאחר איסורו מצא, והשאלה )ה:(בבורות 

ווה, וה"ה שכן לכולם דין יקו וללו בתעשיש להעיר שהראב"ד לא כתב כך אלא גבי חמץ בבור, והטור סובר שכל הבעיות 

 .(סובר שלא חלק הראב"ד אלא בחמץ בבור בלבד לכל שאר הבעיות. אך המגיד

א כשלא מין הוא דוקור להטהאיססובר שאין כאן הטמנה, דכיון שביטלו אינו שלו, ו )שם( רמב"םה אך

יטל שאם לא ב ורטעת ה. ודבור(ב)המגיד כתב שיש לטעון על הראב"ד שיש לחלק בין מטמין בידים לנפל  ביטלו

פק סמשום דהוי  וציאוך להואם הוא לאחר זמן איסורו צרי ולא מועיל שיבטל כעת. קצריך לבדו

כוונה שנודע ו'ביטל' ה .וציאוצ להדאורייתא. ואם מצאו בזמן שיכול לבטלו, כיון דהוי ספק דרבנן א"

 לו בזמן שיכול לבטל.

אם נודע לו קודם זמן איסורו אע"פ שביטל קודם לכן  -. ראב"ד אסיכום שישנם ג' דעות בזה:  ב"יה

אם ביטל קודם לכן אינו צריך ואם לא ביטל קודם אע"פ שמבטל אח"כ צריך  -. טור בצריך להוציאו. 

 מבטל עכשיו וא"צ להוציאו. -. רמב"ם ג והעיקר האם מצא בזמן שיכול לבטל או לא. להוציאו.
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 פולי פעמיםש מפני הורידול סולם להביא אותו מחייבים, הקורה על למעלה חמץ כזית :שו"עכתב ה

 .ודיו בלבו טלומב אלא להעלותו אותו מחייבים אין, בבור חמץ היה אם אבל; מהקורה

 דים.ר להטמין ביך אסולת, אהסביר שמבטלו בלבו דהוי כחמץ שנפלה עליו מפו )סק"ד( מגן אברהםה

ב בטעם הדבר כתוטול. י בבידמשמע שבפחות מכזית א"צ סולם להורידו וסג כתב )אות ז(חק יעקב ה

רידו תו חז"ל להוייבו אוח, לא כיון שעל אכילת חמץ פחות מכזית אינו ענוש כרתד )משב"ז ד(פמ"ג ה

לבד ואעפ"כ בנן במדר ע"י סולם מחמת החשש שיבוא לאוכלו. אלא שהעיר מחמץ נוקשה שאסור

 בוא לאוכלו.אסרו חז"ל להשהותו שמא י

 ולבערו. העלותוויב לשאם רגיל להשתמש בבור כל השנה, מח גר"זע"פ ה )ס"ק יד( מ"בכתב ה
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 ככרות מספר מצא ולא שבדק מי דין -סימן תל"ט 
 שהניח

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 ונכנס לבית בדוק חמץ ומצה לפנינו ואיננו יודעים מהיכן נטל 

 )ט:(שנינו בפסחים 

קל אי חמץ שי מצה נן אמצה ואחד של חמץ, ואתא עכבר ושקל ולא ידעי"תשע ציבורין של 

לן ויות, כונדתנן: תשע ח היינו סיפא. -נויות. פירש ואתא עכבר ושקל היינו תשע ח -שקל 

 - יזה מהן לקחודע מאו ימוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מהן ואינ

  "ספיקו אסור. ובנמצא הלך אחר הרוב

 אבל ,תאדאוריי במידי ספיקא דח אלא וליכא ,גדול הוא והככר ,ביטל כשלא דוקא דהיינוסובר  טורה

 ינןאזל ביטל שלא פי על אף קאספי ספק דהוי גדול אינו הככר או דרבנן ספיקא אלא הוי דלא בביטל

אונים, ים והגוהמפרש רש"י . וכתב המגיד שכ"דלבדוק צריך סתם כתב (י ,ב) ם"רמבה אבל .לקולא

יותר משאר  ספיקורו בואע"ג דספיקא דרבנן היא, כיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק החמי

 בדיקה יןלענ בלא ,ביטול עניןל אלא מילתא הא מיחוורא לא ד"ראבה עליו וכתב ספיקות של דבריהם.

  .ולקולא היא דרבנן ספיקא

 טלנ אם או ץחמ נטל אם דענוי ולא ונטל עכבר ובא, חמץ של ואחד מצה של צבורין' : טשו"עכתב ה

 תלינן לאכול ברהעכ שיכול קטן הככר אם וע"פ הטור: מיה רמ"א), ולבדקו לחזור צריך, בדוק לבית ונכנס, מצה

 וונטל, וקביעת ממקום ככרה פירש ואם; מחצה על כמחצה הקבוע שכל, (לבדוק צריך ואין שאכלו להקל

 . פריש מרובא, דפריש דכל; ולבדוק לחזור צריך אין, משם העכבר

לא ש, דאי נטלו א הכיו דינשדוקא אם נטל העכבר בפנינו ממקום קביעות )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"א(מ"ב כ"כ הויש. בפנינו דינו כאילו פרש שלא בפנינו, דאמרינן כל דפריש מרובא פר

, י ספק ספיקאם דהו, משוביאר את דברי הרמ"א שאם הככר קטן תלינן להקל )סק"ג( מגן אברהםה

 נןמריא לא טןק הככר לויאפ יוצא ועכבר נכנס עכבר אבלשמא נטל מצה, ואת"ל חמץ שמא אכלו. 

 תבבי ץהחמ נשאר שמא קאספי חד מקרי דזה ,'הב העכבר הוציאו שמא אכלו לא ל"ואת אכלו שמא

י שיב ששנלבית. והוסיף דח מעולם חמץ בא לא שמא פקס כאן אבל הוציאו או אכלו לי דמה ,לא או

 כ")וא דביח יקותהספ' ב נודעו שעה אותה' ו שעה עד חמץ איסור חל דלא כיוןהספיקות נודעו ביחד, 

ין, מן הע לאחר שנתעלם או שחובת הבדיקה חלה רק .זה( ס"ס מהני לא שעות' ו לאחר המעשה אירע אם

 .אכלו שמא - השני ספק כן גם חל ואז ,בבית אותו הניחה שמא

, ונחלקו האחרונים האם גם השו"ע )כפי שביאר המג"א לעיל(טעמו של הרמ"א להקל הוא משום ס"ס 

, )אע"פ שלדעתו דעת מרן להחמיר(שיש לסמוך על הרמ"א  )אות ג( חק יעקבמודה לזה או לא, וכתב ה

 מהנכון שיבטל ולא יסמוך על ס"ס בלבד.  כתב שלכתחילה בודאי פרי מגדיםובפרט כשבטלו. וה
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 ב': סעיף

 ומצה, ובאו עכברים ואין ידוע להיכן לקחום ב' צבורין של חמץ 

 )ט:(שנינו בפסחים 

וק, חד שאינו בדדוק ואבחד "שני ציבורין, אחד של מצה ואחד של חמץ ולפניהם שני בתים, א

 -ל הי להאי עייועייל  האיהי לואתו שני עכברים אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ, ולא ידעינן 

ן, אחד יהם שני סאיה ולפנרומהיינו שתי קופות. דתנן: שתי קופות, אחת של חולין ואחת של ת

ין נפלו, ין לתוך חולר: חולי אוממותרין, שאנ -של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו 

מי  מץ דאורייתאבנן, בחדרנן: שאני אומר בתרומה אימור דאמרי -ותרומה לתוך תרומה נפלה. 

 "מא סגי ליהטול בעלמץ דאורייתא? דרבנן היא! דמדאורייתא בביאטו בדיקת ח -אמרינן? 

ינן שתל טורתב הגי. כסלמא הטעם שמקלים הוא משום שבדיקת חמץ דרבנן, דמדאורייתא בביטול בע

 להקל, שאם ביטל או שאין הככר גדול דאיכא תרי ספיקא א"צ לבדוק.

ל אי ענן אי להאי א ידעי, ולשל חמץ, ולפניו שני בתים בדוקין, ואתא עכבר ושקלצבור אחד "

ועשה  לך באחד מהןהור, והטבילין. דתנן: שני שבילין, אחד טמא ואחד היינו שני ש -להאי על 

זה ובפני עצמו  אלו זהנש אומר: אם רבי יהודהטהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות. 

אמר  ין כך טמאין.אומר: בין כך וב רבי יוסימאין. ט -ניהן בבת אחת , שטהורין -בפני עצמו 

לא  ורין.דברי הכל טה - אין, בזה אחר זהדברי הכל טמ -רבא ואיתימא רבי יוחנן: בבת אחת 

מי ליה בי יהודה מדחת, ורת אנחלקו אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו. רבי יוסי מדמי ליה לב

  "לזה אחר זה

 לדין שוה חמץה שדין ומשמע יוסי, כרבי הלכה יוסי ורבי יהודה רבי :(מו עירובין) לן ימאהב"י כתב דקי

 פעם דוקלב צריך אינו סתם כתב (אי ב,) ם"רמבה אבל .טורוה (יהודה רבי ה"ד) י"רש פירש וכן הטומאה,

  בדבר. כלל חילק ולא שניה,

מדוע  ,"יבותמה עליו ה טלו.כתב שאם שואלים בבת אחת שניהם צריכים בדיקה, אפילו אם בי טורה

 םאד כשל או חדא אדם לש הםש דוק, הרי הו"ל ספק דרבנן ולקולא! ותירץ דכיוןכשביטלו צריך לב

איסור יטל שהו, ולכן אפילו בברשות חמץ יש כרחך על דהא לודאי, דומה אלא גמור ספק הוי לא אחד

  בנן בלבד אזלינן לחומרא.מדר

ימות בבקעה ל דתנן: הנכנס בי אליעזר ורבנן.ובפלוגתא דר היינו בקעה, -ספק על ספק לא על "

ותה ם נכנסתי באאיודע  יניהגשמים וטומאה בשדה פלונית, ואמר אחד: הלכתי במקום הלז, וא

אה ומר: ספק ביא ליעזרבי ארמטמאין. שהיה  חכמיםמטהר, ו רבי אליעזרשדה ואם לא נכנסתי. 

  "טמא -טהור, ספק מגע טומאה  -
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 בדיקה. רכימצ נמי אהכ מטמאין (ה"מ ו"פ טהרות) דהתם היכי שהלכה כחכמים, וכי )ב, יב( רמב"םדעת ה

 פילוא בתים גביו ,:(כח סוטה) היחיד ברשות טומאה ספק ליה דהויא. מטמאים וחכמים פירש י"רש אבל

  לקולא. תלינן דרבנן חמץ דבדיקת דכיון מודו רבנן

ת קכל דבר שבחז אומר: ררבי מאילוגתא דרבי מאיר ורבנן. דתנן, היה פ -על ובדק ולא אשכח "

 ים: בודק עדאומר םחכמיטומאתו עד שיודע לך הטומאה היכן היא. ולעולם הוא ב -טומאה 

  "שמגיע לסלע או לקרקע בתולה

 -ד בה קבר דה שנאבורבן שמעון בן גמליאל. דתניא: ש פלוגתא דרבי -על ובדק ואשכח "

הוא קבר  -קבר שאבד  טהור, שאני אומר: הנכנס לתוכה -הנכנס לתוכה טמא. נמצא בה קבר 

 "אומר: תיבדק כל השדה כולה שב"גר. רבישנמצא, דברי 

 ובאו ,בדוק ושאינ ואחד דוקב אחד, יםבת' וב, מצה של ואחד חמץ של אחד, צבורין' : בשו"עכתב ה

 םבתי שני וכן; החמץ שנטל הז נכנס בית לאיזה ידוע ואין מצה נטל וזה חמץ נטל זה עכברים שני

 הםמ לאחד נסשנכ שידע או, נסנכ בית לאיזה ידוע ואין ונטל עכבר ובא חמץ של אחד וצבור בדוקים

 :רמ"א). לבדוקו לחזור צריך ינוא, ככר ומצא מהבית קצת שבדק או, כלום מצא ולא ובדק אחריו ונכנס

 . (כן אינו הפוסקים מסקנת אבל, ם"הרמב דברי הם כך

כלו, אף ל העכבר לאושיכו ר קטןהוסיף, שלפי דברי הרמ"א בס"א, ה"ה בעניינו דאם הככ )סק"ז( מ"בה

 אם לא ביטל ג"כ א"צ לחזור ולבדוק.

ון ק דרבנן, כילא ספינו אאביאר שא"צ לחזור ולבדוק דווקא כשביטל, וא"כ  )סק"ה( מגן אברהםה

)אות  ןשער הציוב ב, וכתנא הכיהשיג שגם בלא ביטל די רעק"א. )סק"ג( ט"זשאינו ספק קבוע. וכ"כ ה

 סעיף זה.נים שבראשודי"ל שאין כונת המג"א על הפרט האחרון, אלא על שני דינים ה יא(

ין ד של חמץ ואצבור אחדדין האחרון ועל דין הרמ"א אינו חולק אלא על הביאר ש יא(-)סק"ימ"ב ה

 אלא עכברה כניסשה ככרה שזהו לומרידוע לאיזה בית נכנס. והסביר שלדעת הטור אין מקלים 

 בסעיף נושכתב מה דכל דעו. דוקא הבית כל לבדוק צריך ביטל בלא אבל ,דרבנן ספק שהוא בביטל

 צריך ואין בטלל יכול עדיין יטלב שלא אף שעות' ו קודם עדיין הוא אם כשביטל אלא מקילינן דלא זה

 .ולבדוק לחזור

 

 ג': סעיף

 י ומצא חמץ ככרות' ט הניח' 

 )י.(שנינו בפסחים 

חולין ומעשר  -פלוגתא דרבי ורבנן. דתניא: הניח מנה ומצא מאתים  -הניח תשע ומצא עשר "

היינו  -אומרים: הכל חולין. הניח עשר ומצא תשע  חכמים. ורבישני מעורבין זה בזה, דברי 
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מנה מונח ומנה מוטל, דברי רבי, וחכמים אומרים:  -סיפא, דתניא: הניח מאתים ומצא מנה 

 "הכל חולין

 כאן אינם ניחשה התשע לרבנן מינ חמץ וגבי כך אחר הובאו ואלו ניטל שהמנה - חולין הכל "ירשופי

  .כאן ביאןה אחר איש הנמצאות והעשר חולדות גיררום שמא הבית כל לבדוק וצריך

. טורוכ"כ ה. יטלב אם ואפיל בהניח עשר ומצא תשע צריך לבדוק )ב, יב( רמב"םכתב הב"י שנראה מה

, ולכן שהכל חולין לומר קליםוטעמם משום דהוי כאילו אין כאן ספק כלל, דאל"ה לא היו חכמים מ

 אע"פ שביטל צריך לבדוק.

ג ואע" ,בזה הז שוריםק ככרותה בשכל דמיירי )ד"ה הניח(תוספות תשע, כתבו ה ולגבי הניח עשר ומצא

 "םרמבלדעת ה נםאמ. י:()צה ומקור דבריהם בגמ' בבי דליכא תו למתלי בעכברים, תלינן בקטנים.

 וריםקש הככרות יןאילו לא אפ, אין להעמיד דוקא בכיסים קשורים, א)מעשר שני פ"ו ה"ג(בסוגיא שם 

 . לבדוק צריך תשע ומצא עשר הניח אם יחד

 צריך, 'ט מצאו' י הניח אם וכן '.הט כל אחר לבדוק צריך', י ומצא חמץ ככרות' ט : הניחשו"עכתב ה

, דיח שוריםבק מ"דה אומרים ויש. הם אחרים ואלו נטל שהניח מה אומרים שאנו' הי כל אחר לבדוק

 . האחד אחר אלא לבדוק צריך אין יחד קשורים אינם אם אבל

 טל.הות עדין לבשו שיש יטל אגבי דברי הי"א, דנראה שאין להקל בזה אלא כשב )ס"ק יז( מ"בכתב ה

 מצאו פרדיןנ שהניחן או ושריןמק' י עתה ומצא מקושר' הט שהניח בין מ"נ אין' י ומצא' ט ובהניח

 .שהניח' הט כל אחר עתה לבדוק צריך גווני בכל ,עליהן נוסף אחד

 ד': סעיף

 ומצא בזוית אחרת הניח בזוית זו 

 )י.(שנינו בפסחים 

אבד קרדום ש ...ל ורבנןשמעון בן גמליא פלוגתא דרבן -"הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת 

זוית בת זו ומצאו חו בזויאני אומר: אדם טמא נכנס לשם ונטלו; או שהניהבית טמא, ש -בבית 

. רבן בזוית אחרת והניחו אני אומר: אדם טמא נכנס לשם ונטלו מזוית זוהבית טמא, ש -אחרת 

ו זנטלו מזוית , או ששכחושמעון בן גמליאל אומר: הבית טהור, שאני אומר: השאילו לאחר 

 והניח בזוית זו ושכח"

 נמי ושלח יש ברלעכ דחוששין וכיון עשה עכבר שמא חוששין לרבנן ,חמץ גבידל (חסורי ה"ד) "ירשופי

 (, יבב) ם"רמבהמו .בדיקה ריךצ ואין ושכח עשה שהוא עצמו באדם תולין שב"גולר ,אחר אלא זהו לאד

 .לבדוק צריך נמי ביטל אם ואפילו, כחכמים דהלכהמשמע 

 .בדוקול לחזור צריך, אחרת בזוית ומצאו זו בזוית חמץ הניח :שו"עכתב ה

 זורלח צריך אין לבטלו שהות עדיין שיש או ביטל כבר דאם בשם האחרונים )ס"ק יח( מ"בכתב ה

 .הניחש החמץ שזהו להקל תלינן סופרים מדברי איה שהבדיקה דכיון ,ולבדוק
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 אצל שהופקד נכרי של חמצו דין -סימן ת"מ 
 ישראל

 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 גוי שהפקיד חמצו לישראל 

 )ה:(שנינו בפסחים 

: א אמרת רישאמצא. הא ילתלמוד לומר  -"אמר מר: יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרים 

דקביל עליה  - לא קשיא; הא -, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה! אי אתה רואה -שלך 

בני דעירו חמירא חוזא: בכי הא דאמר להו רבא לבני מ לא קביל עליה אחריות.ד -אחריות, הא 

, כדילכון דמי -שלומי לבעיתו ואי ברשותייכו ק -חילא מבתייכו, כיון דאילו מיגנב ואילו מיתביד 

 ואסור"

 וםמק בכל או תובביא נמצ אין זה משנה אם החמץ שהפקיד הגוי אצל ישראלעוד למדה שם הגמ' ש

 . לבערו חייב ,ברשותו

 החמץ: ער אתב לבראשונים כמה דעות איזו רמה של אחריות נדרשת כדי שיתחיימצאנו ב

 רי הוא חייבבידה הה וא: דוקא כשהוא שומר שכר החייב בגניב)הובא ברא"ש שם סי' ד( ר"י .א

 לבערו.

לא אינו חייב אליו ועחינם  : אפילו אם הוא שומר)שם סי' ו( רא"שו )הל' פסח כט סוע"ב( בה"ג .ב

 . בפשיעה חייב לבער

חייב  שלם אם יאבדפהו לם וכו: אפילו אם אינו חייב באחריותו, אלא שהגוי אל)ד, ד( רמב"ם .ג

בו לבער את י לחיינס כדסוברים שאין בכפיה ואו )ד"ה הא( ריטב"אוה ראב"דה אך לבערו.

 החמץ, שאינו חשיב כשלו לעבור עליו.

 שהוא בין, הואביד גניבהמ באחריותו חייב הוא אם, ישראל אצל חמצו שהפקיד : נכרישו"עכתב ה

 אחר יגו ביד ווהפקיד חזר לוואפי :רמ"א]. )ר"י( לבערו חייב, ברשותו מקום בכל שהוא בין בביתו

. א"ש(ה"ג ורב) לבערו חייב ,בפשיעה שחייב חנם שומר אלא עליו אינו' שאפי א"וי. [(אלפסי הגהות)

 בערול חייב, דיאב אם לשלם וויכפה אלם יגושה שיודע אלא, בדין באחריותו חייב אינו אם ואפילו

 . )ראב"ד( חולקים ויש; )רמב"ם(

 חריות גניבהיב באנו חישבדיעבד אפשר לסמוך על דעה ראשונה שכל שאי )סק"ז(חק יעקב כתב ה

 ו"ע.כחייב לבער ל כותא,א דמלשאם הוא חייב באחרויותו מדינ )סק"ח(ואבידה אינו מבערו. והוסיף 

חייב לבערו שיעה דריות פשאם קיבל עליו רק אח פח. הובא בשע"ת אות ג()סימן  שאגת אריהוכתב ה

 קודם הפסח, מ"מ אם עבר ולא ביערו מותר בהנאה לאחר הפסח.
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. "א()סק מ"בו סק"א() "ארעקכ סובר שמדובר שקיבל עליו אחריות וקנו מידו. וכ" )סק"א( חק יעקבה

זק, אם החמץ ינ ם לגויק לשלרל קיבל עליו שאם הישרא )הליכות שלמה פ"ו ס"א( גרש"ז אוירבךוכתב ה

וי גלכן חמץ של ובער, לייב חאינו חייב לבער את החמץ. שרק שקיבל עליו לשמור את החמץ בפועל 

 . חברההמבוטח בחברת ביטוח של יהודי, ודאי שאין חובת ביעור על בעלי ה

 יד.א הפסלהקשה על שיטת הרמב"ם, ולכן כתב שהפוסק בזה כראב"ד  )סק"ב( ט"זה

צל אראל הפקידו ם הישכן או למד דמשמע שאם הפקידו ביד בעליו אינו עובר. )סק"א( מגן אברהםה

ת גניבה עליו אחריו יקבל הגוישגוי אחר וקיבל עליו הגוי השני אחריות, נראה דשרי. ומיהו צריך 

ו גוי והפקיד ל חמץשריות כתב שאם קבל עליו אח ן פה. הובא בשע"ת ב()סימשאגת אריה וה ואבידה.

 .אצל גוי אחר, אף שהשני לא קבל עליו אחריות שרי בהנאה אחר הפסח

רבה אחרונים, דהעות בזה דבשיש  )סק"ד( מ"בואם מועיל בזה ביטול ומכירה כמו בחמץ שלו, כתב ה

ץ ומצה סימן )מערכת חמ דדי חמשן בים בדבר. ועייס"ל דלא מהני כיון שאין גוף החמץ שלו, והרבה מקל

 .ה אות לג(

ר חאאם בא הגוי  יערו,בשבכל מקום שהישראל חייב לבערו ועבר ולא  )סק"א( מגן אברהםכתב ה

קנסו.  נס, ובזה לאשום קלא מהפסח רשאי ליתן לו החמץ, שהרי חמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור א

שראל ישראל ויכשל נו ליימכרות לו ליטלו, שמא יחזור הגוי אלא שכתב שאם בא הגוי בפסח אין לת

 לבערו לתקן חייב ישראלהכתב דאע"פ דלא מקרי נהנה, מ"מ  רעק"אבחמץ שעבר עליו הפסח. גם 

 )סק"ד( בחק יעקה מנםאתיו. מעו הלאו, שהרי הוא לאו הניתק לעשה, וא"כ מחוייב לשרפו ולשלם לגוי

מותר ועליו הפסח  שעבר גוי סובר שאע"פ שהישראל עבר עבירה בזה שלא ביערו, סו"ס הוא חמץ של

י את לקנות מהגו חוייבוא מהבהנאה. ואף אם יהיה איזה צד של איסור לישראל לאכול ממנה, אין 

 ה()סק" במ"כתב ה לו.את ש ר לוחמצו כדי שלא יכשל בה ישראל אחר, כיון שאינו מוכר לו אלא מחזי

 שיש לסמוך על דעה זו עכ"פ לעניין היתר הנאה.

 בעל ם הגוילכן אובה"ג,  ועוד שלכתחילה יש לחוש לדעת (סק"ד) גר"ז, ה(סק"ז) יעקב חקכתבו ה

 שכברכ בדיעבד אך ,כ"ג ויבטל חמץ מכירת יעשה כאן גויה אין ואם ,לו להחזיר צריך לפניו הפקדון

 מן לבערו בחיי הישראל איןו ראשונה אסברא לסמוך יש גוי,ל למוכרו אפשר שאי ששית שעה ההגיע

 לו חזירי הפסח בתוך בא אפילו ,לעיר גויה בעליו אושיב עד זה חמץ להשהות מותר אלא העולם

 ממנו וללאכ מותר הפסח רואח ,זו בשהיה שיש תורה של איסור מחשש לצאת כדי בבואו מיד חמצו

 .סק"ח( מ"ב) לבעליו החזירו לא אפילו

 מקום ייחד לו 

 לא: מרכלו - תבי לו חדי: רש"י". ופימצא לא שנאמר, לבער זקוק אין - בית לו יחד" )ו.(שנינו בפסחים 

 ר"תת לדע לםאו .רלבע זקוק אין - הזויות מן באחת הנח, לפניך הבית הרי ליה אמר אלא, עליו קיבלו

חד לו , דאם לא ייה מקוםאיז מדובר שקיבל עליו אחריות, ולכן צ"ל שיחד לו בהדיא על )ד"ה יחד(

 וקיבל עליו אחריות הרי הוא חייב לבערו.
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הפסח, יש  לאחר חמץ עדשבדיעבד אם השהה אצלו ה (סק"ז) אליה רבהוה (סק"ג) חק יעקבכתבו ה

יות. ף שקיבל אחרראה אבל יבלסמוך על הפוסקים דס"ל דהיכא שמייחד לו מקום לחמצו אינו עובר 

 טלטל ולהניחלשותו חת רתדבעינן שהחמץ יהיה מצוי תחת ידו של הישראל כפקדון בעלמא שהוא 

 ט"זאר הימהחמץ. וב להנותוכול חד לו מקום בפנ"ע לא מקרי מצוי, ומותר לאיבכל פינה שרוצה, ובי

אלה. וכתב כירות או בשתו בשך בישייחוד מקום הוא שמיחד לו בפניו בית או חדר או זוית בתו )סק"ב(

 עת הגוי בעללא מדקום שמשאם קיבל ממנו פקדון בלא יחוד מקום, ואח"כ יחד לו  )סק"ג( מ"בה

 .ישראלהשות הפקדון, לא מועיל משום שהגוי אינו חפץ שיהיה מונח החמץ אלא בר

 ות ושותפות בחברות המייצרות חמץמני 

יש שיש עסקאות  בחלקםשעה, יש לעיין מה דין המשקיעים מכספם במניות ניירות ערך בחברות השק

 בהם חמץ. ויש בזה כמה חילוקים וכדלהלן:

, תיבי ההשקעהות ונעסקאאם היהודי הוא בעל חברת השקעות או שותף בה, והחברה מנהלת את ה

ץ ת המסחר בחמאשבית ם להכל מוצרי החמץ שיש בבעלותם, וצריכים ג הרי הם חייבים למכור את

 זה בכל ימי הפסח.

חברה, בלות מוגבלת הם בעיש לוכאשר מדובר בבעלי מניות, שקונים מניות וניירות ערך של החברה, 

ים חברה מחוייבעלי ה, ובדהיינו שיש להם זכות הצבעה וחוות דעת במקומות ההשקעה של החברה

, נכסי החברה בעלותלק בחוראות הרוב. אולם יחד עם זאת אין לבעלי המניות שום לבצע אחר ה

רך עת כספם ע"פ אמשוך וא לואינם יכולים למכור את נכסי החברה, אלא כל מה שיכולים לעשות ה

ו בפסח: ם כיצד ינהגפוסקיקת במניותיהם, ויש להם רק אחוזי רווח והפסד בחברה. בזה מצינו מחלו

מפעלים, אין בדבר  שות שוםכתב דמכיון שאין לבעלי המניות רשות לע )א, סב( ודהאפ חשבבשו"ת 

ב החמץ מ נחששמ" להחשיב לא את החמץ ולא את המפעלים כממונם של בעלי המניות, ואף

ו"ת וכ"פ בש אל.ת ישרחריובאחריות בעלי המניות, אין זה אלא כחמץ של גוי שברשות הגוי ובא

ות ניות יש בעלעלי המכיון שלבדכתב  )ג, א. ז, כו( יצחק מנחתבשו"ת  אך .)ח"ב סימן נד( מהרי"א הלוי

ה מנהלי החבר יב אתלחי מוגבלת ביחס להתנהלות החברה, ואם יתאגדו כל בעלי המניות יוכלו

שאע"פ שלפי  וסיף,ץ. והולכן חייבים למכור את החמ בהחלטותיהם, יש להחשיבם כבעלי החמץ.

אין לנו בענין זה ש , מ"מחברהלה להתבצע רק ע"י העברה ברישומי החוקי המדינה מכירת מניות יכו

ת דעת ש כבר גמירויעיל, ן מועצה אחרת, יש לסמוך על הדעות הסוברות שכל שלפי דין תורה הקניי

 אצל הקונה ואין המוכר עובר על 'בל יראה'. 

כות מס שוםשאין להם  בעלי מניות או אגרות חוב בחברות ממשלתיות,אמנם כאשר מדובר על 

ות א)ח"ג שם  צחקי נחתמו"ת בניהול החברה אלא הם רק שותפים לרווחי החברה ולהפסדיה, כתב בש

 , ולכן החמץהחברה רכוששאינם נחשבים אלא כמלווים ממון לחברה ע"ד לגבות את חובם מ יא(

 .תשובות פסקינחשב באחריותם בלבד ולא כממונם. וע"ע בכל זה מ"ש ב
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 ב': עיףס

 שאינו חייב באחריותו חמץ של גוי 

 ו.(-)ה:שנינו בפסחים 

מך שרוי עו ונכרי שכיבשת "אמר מר: אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר,

לא  אמר: לעולם ך. רבאיפואמר אביי: א -כלפי לייא?  -בחצר מנין? תלמוד לומר: לא ימצא. 

א , אין לי אלל גבוהאחרים וש בל אתה רואה שלא -תיפוך, וארישא קאי. שלך אי אתה רואה 

ומר ין? תלמוד לחצר מנבמך עבנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר, נכרי שכיבשתו ושרוי 

 טפחים משום ה עשרהצעושה לו מחי -לא ימצא... ואמר רב יהודה אמר רב: חמצו של נכרי 

 היכר"

ותך, פקדונו מרש יא אתלהוצ יךוצר, כממונך ממונו דהוישההו"א בגוי שכיבשתו תחת ידך הוא  רש"יפ

 קמ"ל.

א ער, משום שלוק לבדו אין זקשאם נכנס הגוי לחצרו של ישראל ובצקו בי '(גרסי ה"ד: ב) ן"רה כתב

כמאן  קבלו ברשותויון שר דכהזקיקוהו להוציא את הגוי מן הבית. אך אם הפקידו אצלו זקוק לבע

 כמאן ו"לה בית לו ייחד אבל יב,חי ברשותי שורך כנוס :(ב"ק מח) כדאמרינן דמי. אחריות עליה דקיבל

 ,אצלו המופקד - נכרי של צוחמ (נכרי של חמצו ה"ד) י"רשדפטור, וכך דעת  ברשותך שורך כנוס דאמר

  .לשהותו דמותר, אחריות עליו קיבל ולא

ותר, דהו"ל בית מ שייחד לו ואפ"ה כיון אחריות, שמדובר כשקיבל עליו פירש (יחד ה"תוד) ר"ת אבל

 עיטורה עלבכתב ש המגיד. גם מן ו()סי רא"שדשרי. וכ"ד ה גוי של בביתו גוי של חמצו אחריות כמקבל

 נהומפ אלא עשרה מחיצת נןבעי לא אחריות עליו קיבל דבלא מפרשים האחרונים מן וקצת ן"רמבוה

 לו דדיח יוןדכ ,עשרה במחיצתו בית ביחד לו די אחריות עליו ובקיבל ,בו יכשל שלא כדי מקום לכל

 .אחריות עליה דקיבל גב על אף הוא ברשותו לאו בית

 גר הואש כגון, ידו תחת בושכ אם אפילו לבערו חייב אינו, באחריותו חייב אינו : ואםשו"עכתב ה

 רמ"אהו. יאכלנוו ישכח שלא דיכ, טפחים' י גבוה מחיצה לפניו לעשות וצריך. בחצר עמו ושרוי תושב

 אם אבל ,ט"בי קאודו; (א"ת' סי ש"יבר) כלי עליו כופה, רשותו בלא ישראל בבית חמץ שהניח וגוי: כתב

 . '(א סעיף ו"תמ סימן ל"ע) מחיצה לעשות צריך טוב יום קודם הוא

מהחמץ,  ודליםבאין  ביאר שהחשש שישכח ויאכלנו הוא משום שכל השנה )סק"ג( מגן אברהםה

 ."ק יג(ס) מ"בוכ"כ ה משא"כ בשאר איסורים א"צ מחיצה משום דבדילי מינייהו.

כתב שמסתימת הפוסקים משמע דלאו דוקא בפת שאפשר לאוכלה תכף כמות  )ד"ה כדי(באור הלכה ה

שהיא יש חשש שיאכלנה בהיסח הדעת לזמן קצר, אלא ה"ה למיני חמץ שצריכים בישול ואפיה קודם 

כתב להקל אם  )בוטשאטש( א"אאכילתם, ג"כ חוששים שמא ישכח ויקח ויבשל ולכן צריך מחיצה. וה

הקמחים אינם אלא חשש חמץ בלבד. עוד כתב הביה"ל, שאפילו במקום שנוהגים איסור בפת עכו"ם, 

 ג"כ צריך מחיצה ואין אומרים דבלא"ה בדיל מיניה. אך הביא שיש החולקים ע"ז.
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 כלי, משוםפות התר לכשאע"פ שאפשר לעשות מחיצה בסדין, עדיף יו )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

, שאם ק"ה()ס. עוד כתב ר דמי(ד, שפי: אם היה קשור למטה ואינו נפמ"ג) שמחיצת סדין הולכים ובאים תחתיה

חו אלא לא הניום, וותו יהו באיודע שהגוי יחזור ויקחהניחו בחוה"מ צריך לעשות מחיצה, אבל אם 

 .)ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה לחצי יום יש להקל בכפית כלי.

בביתם, אך  סגור ותם בארגזאשהמוכרים תרופות לגוי ומשאירים כתב  קפט()ח,  הלכות משנהבשו"ת 

 ,בו וכיוצא להלחו לאא אותן ליןאוכ ואין המיני אינשי בדילי נמיללא מחיצת עשרה. כיון שכל השנה 

 בארגז סגור וציין עליו שהוא חמץ.  מניחו אם סגי ג"כה

 ג': סעיף

 גוי שנכנס לבית ישראל וחמצו בידו 

 )ו.(חים שנינו בפס

זקוק  - הפקידו אצלו ר.עאין זקוק לב -"תנו רבנן: נכרי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו בידו 

 ין זקוק לבער, שנאמר לא ימצא" א -לבער. יחד לו בית 

 ,יצהמח לו ותלעש צריך אין ,חמצו לאכול ישראל של לביתו הנכנס גויש (ז"קע' סי ח"א) א"רשבה כתב

 עליוב כאן בלא ,מיניה בדיל ולא בידו שמסור כיון ,ויאכל ישכח שמא אצלו במופקד אלא אמרו שלא

 ,ממנו דלובו בו נזהר דשההק חומר דמחמת הקדש של לחמץ ודומה ,ממנו בודל ישראל ואף משמרו

 לידי בואל דקרוב השולחן על עמו להעלותו אסור בודאי אבל ,כלל בידו מסור שאינו זה שכן כל

 כן לומש יאכל שלא הגוי על פידמק ישראל שאין דכמו .(קז חולין' עי) זה את זה שמכירין כיון פשיעה

 יתערב לאש הוא רחוק ,הובמש דחמץ דכיון אסור מפה בהפסק ואפילו ,ישראל על יקפיד לא הגוי

בבית  כול חמץמותר לגוי לאש כתב (מה אות מ"חו' הל) חיים ארחותה אך. ישראל בשל משלו אחד פירור

 חולין) איןאכסנ דשני ומיאד ,חמץ וזה מצה זה להתיר הדבר קרוב ישראל שולחן על ואפילוישראל 

 "ע.לכו מותר בנתיים הפסק איכא דאי ,בנתיים הפסק ליכא אפילו אומרים ויש .(שם

 שהישראל י"אעפ אולהוצי קוקז אינו, בידו וחמצו ישראל לבית שנכנס : גויע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

 . מפה בהפסק אפילוו השלחן על עמו להעלותו אסור אבל. כלום בכך אין גוי של חמץ רואה

ר גם אינו מסוושמרו מהגוי ששאין חוששים שיאכל מחמצו של הגוי, משום  )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

יך אין מזונותיו עלשעבדו  , אבלהוסיף שכל זה באין הגוי עבדו גר"ז. וה)ס"ק טז(מ"ב בידו. וכ"כ ה

וא שדו אותו שהן שיחת עילהניחו ליכנס עם חמץ לביתו, אף אם החמץ הוא של גוי, משום מראי

 מאכיל חמץ לעבדו. 

ר , וקשה לשמופירורלו בכפי שהבאנו לעיל הרשב"א ביאר שחוששים יותר בחמץ משום שהוא אפי

 דאין זה ויג עם רותהיכ לו יןא אם דאפילו האחרונים בשם )ס"ק יח( מ"בכתב הו שלא יתערב במאכלו.

 של מאכלוב מעצמו חמץ ורריפ מתערב שמא ל"הנ ומטעם ,אסור כ"ג מחמצו ויאכל ישכח שמא לחוש

 . ישראל
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וכ"כ  שלו.שולחן  ול עלוי לאככתב דנ"ל שאם אין הישראל אוכל מותר להניח לג )סק"ז( מגן אברהםה

 היפ ולהדיחו ןהשלח ותלנק ראלהיש שיזהר (כלל קכ ס"ד) חיי אדםוה (ס"ד) גר"ז. והוסיפו ה)שם( מ"בה

 חמצו לכ שיטול מביתו גויה ילךכש ליזהר צריך וכן ,מחמצו פרורין שם ישארו שלא גוי,ה אכילת אחר

 .מאומה ממנו ישתייר ולא

 שראליםי אצל סחבפ עובדיםהשגויים  העובדים( הנכרים ה"ד פא )אהע"ז ח"ד סימן משה אגרותכתב בשו"ת 

 ושהשאיר שמה עליהם יחולהשג מיוחד במקום שיאכלו צריך, עצמן לאכילת מביתם חמץ ומביאין

 .מופקר למקום הישראל ורשות מהמקום יוציאו

 ד': סעיף

 ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל או גוי 

 עליו שקיבל ןכיו שכתבו וניםהגא מן יש אחריות הנפקד עליו וקיבל הגוי אצל חמצו שהפקיד ישראל

 ת"עה, ונראה ה"וד, איתיור ה"ד: ה) ן"רמבה בשם (ומיהו ה"ד: ב) ן"רהוכ"כ . עליו עובר אינו אחריות הנפקד

 אצל דהפקי ניןלעדה"ה  אוניםג קצת שםהוסיף ב (ד' סי) ש"והרא .גוי אצל הפקיד לענין .(יט יב שמות

 (יט יב מותש) 'כםבבתי' (יט' פר בא) במכילתא מדתניא ראיה הביאוו .עליו עובר המפקיד שאין ,ישראל

 ביתך המ בבתיכם לומר ודתלמ ,כפשוטו אני שומע 'גבולך בכל' (ז יג שם) שנאמר לפי נאמר למה

 ן"רה וכתב .ברשותו ואינו ושל שהוא הגוי ברשות ישראל של חמצו יצא ,ברשותך גבולך אף ברשותך

  .ביעור צריך מדרבנן אבל מדאורייתא מילי הני מיהו (שם)

 ,התורה ןמ לבערו חייבו הוא המפקיד ברשות דלעולם יונה רבינוכתב שדעת  (שם) ש"הרא אמנם

 יתוב נפקדה שהשאילו כיוןו ,הוא הבעלים של הממון עיקר "ממ אחריות עליו קיבל שהנפקדואע"פ 

 וברע גוי לאצ חמצו הפקידש שישראלשכתב  )ד, ב( ם"רמבה וכ"ד ,ביתו ביה קרינן ממונו לשמירת

 .ימצא ובל יראה בבל עליו

 הנפקד ליוע שקבל פי על אף, הגוי אצל או חבירו ישראל אצל חמצו שהפקיד ישראל :שו"עכתב ה

 .המפקיד (אף) עליו עובר, אחריות

פקד , גם בית הנו מקוםיל לכתב שטעמו של הרא"ש הוא מכיון שהנפקד השא )ד"ה עובר(באור הלכה ה

יח את חמצו דם הנאאם ש גר"זחייב מדאורייתא. מכאן למד ה ןנחשב ל'בתיכם' של המפקיד ולכ

תו של תו ולא ברשוא בבינח לברשות חברו שלא מדעתו, אינו עובר עליו מן התורה כיון שאינו מו

 בעל החמץ. ומדרבנן צריך.

ין אליו אחריות על בומה שאחר קי ,שלו הוא הממון גוףעובר עליו מכיון דסו"ס שביאר,  )ס"ק יט( מ"בה

 לחומרא שע"י ,כשלו שבנח אחריות דקבלתאמרו  א"בסו זה מפקיע ממנו את אחריותו על החמץ.

 מנארח ייביהח זה זכות ומשום בעצם שלו שאינו גב על אף ,בגוה וזכות שייכות לו יש אחריות קבלת

יל יו הנפקד מצבל עלריות שקיכתב שאין האח )סימן פה. הובא בשע"ת ח( ביהודה נודעובשו"ת  .בביעור

 את המפקיד מלעבור בבל יראה, כיון שעיקר הממון שלו.
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, ובר בבל יראהינו עאשהנגזל  (כ)מהדו"ק או"ח סימן  ביהודה נודעומי שנגזל ממנו חמץ, כתב בשו"ת 

עליו.  רי הוא עוברהקומו מאת  ו ואינו באחריותו, ורק במפקיד שמשאיל לוכיון שהחמץ אינו ברשות

 מץ הוא שלו.עשה החן שלמכתב שהנגזל עובר על בל יראה, כיו )או"ח סימן קיד סק"ד( חזו"אה אך
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 חמץ על שהלוה מי דיני -סימן תמ"א 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 בידו ומשכנו חמצו על ישראל שהלוה גוי 

 (לא:-)ל:שנינו בפסחים 

ת רמא: ...אי גמרא . נכרי שהלוה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה.משנה"

א הוא גובה אן ולהבותר בהנאה. אלא אי אמרת מכאמטו להכי מ -בשלמא למפרע הוא גובה 

י: ]רש" ולכשהרהינו אצ -קינן הכא במאי עס -אמאי מותר בהנאה? ברשותא דישראל הוה קאי! 

לא קשיא:  -א קני! לישראל י מ... נהי נמי דהרהינו אצלו, הא אמרת נכריתו של נכרי נתנו[בב

 לא אמר ליה מעכשיו"ד -אמר ליה מעכשיו, הא ד -הא 

 ול אמר לא םא אבל ,גוי של היה שלמפרע נמצא פרעו ולא הזמן הגיעביאר, שכש )סימן י( רא"שה

 ליה דאמר גו אע"א הרהינו אצלל. וגם אם ואסור דישראל ברשותיה ליה וקם ,גוי ליה קני לא מעכשיו

  .:(ט) ף"ריה בבדומה לזה כת. והישראל על והאחריות ישראל ברשות גוי של מחמצו גרע לא מעכשיו

, שיו יהא שלךל מעכישראהשכדי שיהא מותר המשכון צריך שימשכנו בידו, ויאמר לו  טורכתב ה

"פ תנאים אעת השלוש ת כלאויפרע בזמנו. אבל אם חסר אחד משלושת התנאים הללו אסור. וכשיש 

 פרע ולא פסחה קודם הזמן הגיע שאםסובר  ראב"דאחר הפסח מותר. גם ה שלא הגיע הזמן שקבע עד

 אבל. ה ע"ד(חמץ קכ "ב הל' ביעור)ח העיטור בעלו )שם( רא"ש, וכ"ד המותר מעכשיו לו אמר לא אפילו

  .)ד, ה( ם"רמבה כ"וכ ,הפסח קודם לו שקבע הזמן כשהגיע דווקא כתב אפרים ר"ה

 לך פרעא לא אם שלך יהא כשיומע: ליה ואמר, בידו ומשכנו חמצו על ישראל שהלוה גוי :שו"עכתב ה

 הזמן דמשהגיע ;הפסח אחר עד עשקב הזמן הגיע לא אפילו מותר, פרעו ולא הזמן והגיע, פלוני לזמן

 .גוי של חמצו ל"והו למפרע לו נקנה, פרעו ולא

ו ראע"פ שלא מס קרקע, ו אגבאכתב אם הקנהו מעכשיו לגוי בקנין  )ט: סוף אות א( שילטי גיבוריםה

 .סק"א() רהםן אבמגוהוא שלא יהיה באחריות ישראל. וכ"כ הלגוי עד אחר הפסח מותר. 

אליה וה )סק"ב(קב חק יעהדעת אם הקנה לגוי את החמץ בקנין ומעכשיו אם לא יפרע לזמן פלוני, ל

קבל עליו אין מששראל דאפילו אם נשאר המשכון תחת יד ישראל מותר אם התנה י )סק"א(רבה 

דמ"מ נראה  ה(ת )או ציוןשער המחמיר. וכתב ב )א"א סק"א( פרי מגדיםה אך .אחריותו על המשכון

 .)ד"ה ומשכנו(שבמקום הדחק אפשר להקל. וע"ע בביה"ל 

 יסןנ ח"ר דםקו פלוני דבר לך אעשה לא אם ל"שא רק עליו הלוהו לא אםד )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

 יו.מעכש מהני במשכון דדוקא ,אסמכתא ל"דה אסור מעכשיו שלך החמץ יהא

נסתפק האם מותר לכתחילה ללוות באופן שבליבו שלא לפדותו, דכיון שבידו לפדותו  )סק"ב( ט"זה

בפסח אפשר דאעפ"כ עובר עליו, ולכן ראוי לפדותו קודם הפסח, וכ"ש כשמכוון בשעת הלואה 
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כתב שאם אמר לגוי שבשעת  )סק"א( חק יעקבלפדות אחר הפסח בודאי אסור, דהו"ל כמטמין בידו. וה

 עוד, שוב אין איסור.ביעור שלא יפדהו 

 קודם ןזמה הגיע אם ה"דה ',אפילו' שכתב מרן מדעת משמעבשם הראב"ד ד )סק"ב(מגן אברהם כתב ה

 .יפדהו אל אם מעכשיו שלו שיהא בידו החמץ שמשכן בשעה לו אמר כ"אא אסור, כ"ג פדה ולא הפסח

ה, קבעו ולא פדזמן שהגיע הוטעם הדבר, שאם לא אמר 'מעכשיו' לא קנה הגוי את משכונו אפילו 

אליה וה ושלבה נםאמ. משום דהו"ל אסמכתא בעלמא והחמץ נשאר של ישראל ואסור לאחר הפסח

א כל האמור הוסיף שד. והושאפשר לסמוך עליהם בשעה" )סק"ד( מ"בהקלו בזה. וכתב ה )סק"ד( רבה

 יש ודאיב ורייתאדא חשש ואדה פסח קודם עדיין הוא אםרק לענין איסור החמץ כשעבר הפסח, אבל 

 .אסמכתא רק דהוא המחמירים לדעת לחוש

וי לפדותו מהג חייב , האםמסתפק אם לא אמר לו מעכשיו שהחמץ אסור לעולם )סק"ג(מגן אברהם ה

ביאורים ) מקור חייםו אירמבית , דאל"כ הרי נהנה שפורע חובו באיסורי הנאה. ההפסח ולבערו לאחר

נם כתב . אמאליומ גויה ביד נשאר הוא רק בידים חובו פורע אינו שהריהסכימו להתיר בזה,  סק"ג(

 וראסשוט שפ ,בהנאה סורדא הפסח עליו ועבר יגול ושיעבדו ישראל ביד חמץשאם ה )סק"ו( מ"בה

 גוי, דחשיב להנאה ממשית.ל ליתנו

 סעיף ב':

 חמצו על לגוי שהלוה ישראל 

 )ל:(שנינו בפסחים 

מאי ב א: אלא הכגמרא . ישראל שהלוה את נכרי על חמצו, אחר הפסח אסור בהנאה.משנה"

 ון שהרהינו אצלו"כג -עסקינן 

מדובר שאין ושראל. יא קני שמדובר כשהרהינו אצלו ואמר ליה מעכשיו, דאל"ה ל (שם) ש"ראה כתב

 ובר. לו, עשכון אחריות המשכון שבידו עליו, שאם האחריות עליו אפילו לא היה המש

 שנראה לפי שהטעם (ה"ה ד"פ) דמגיה וכתב ,חמצו על לנכרי שהלוה דישראל זה דיןלא הזכיר  רמב"םה

 ראליש כדיןו בגמרא הכין רדאמ מאיר וכרבי משכון קונה מגוי דישראל מתניתין כסתם פוסק שהוא

 ריותבאח ראליש וחייב שראלי ברשות גוי של שחמצו נתבאר וכבר ,באחריותו חייב הילכך ,מישראל

 .לבערו שחייב

 אפילו הזמן עוהגי, מעכשיו :ליה ואמר בידו משכנו אם, חמצו על גויל שהלוה ישראל :שו"עכתב ה

: ליה אמר לא םא אבל. למפרע הלי דקני משום, אסור עליו אחריותו אין אפילו ,פרעו ולא הפסח אחר

 .מותר, עליו אחריותו ואין ,מעכשיו

 תברשו הוא דעדיין לבער חמץ שמשכנו בידו, מחוייב הישראל אין בפסחש )סק"ד( מגן אברהםדעת ה

)חידושים  חיים מקורה .ליטלו גויל להניח מותר דמיו ונתן בפסח גויה בא לוואפי ,יפדנו דשמא גויה

הסבירו את דברי המג"א, שא"צ לבער ולהפסיד המשכון בידים ולהפסיד חובו, ואם בגדי ישע וה סק"ג(

יראה שבעוד זמן מועט יכלה הזמן והוא אינו פודה, יכול לומר שמוחל על חובו ואגלאי מילתא 
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כתב דאפשר שיש לחוש שישכח  אסור()ד"ה  באור הלכהשהמשכון היה של הגוי ואינו עובר עליו. ה

כתב שמחוייב לבערו קודם הפסח, דשמא לא יפדה ונמצא  )סק"ח( מ"בלעשות תקנה זו קודם הפסח. וב

 למפרע שהחמץ היה שלו ועובר עליו.

יו כל ינו עובר עלפ"ה אאידו, שאפילו אם נראה מדעת הגוי שדעתו לשקוע ב )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

לי רו, אפילו בראל חביד יששאם ישראל ממשכן ב )ס"ק יא(מ"ב רוש. וכתב המכרו לו בפי אזמן של

  מעכשיו קני המלוה ועובר עליו, משום דישראל מישראל קונה משכון.
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 6דין תערובת חמץ -סימן תמ"ב 
 ובו י"א סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

תר לאכול ל ומווא בטהאיסור בשישים, הרי ההנה ידוע שבכל האיסורים שבתורה אם נתערב 

שב תערובת, ונחרגש בו מוהתערובת, וזאת משום שכשהאיסור נתערב בשישים כבר אין טעמו וממש

 כאילו אינו.

רה זו ל. בטעם חומנו בטץ איח מצאנו חומרה גדולה, שאפילו ביותר משישים החמסאך לגבי חמץ בפ

סור חמץ על איתורה שהשמצאנו שהחמירה  )רש"י(כמה הסברים בראשונים, חלקם הסבירו  ישנם

 שחמץ )רא"ש( סבירוש שהיחייבים כרת בשונה משאר איסורי אכילה החייבים עליהם כרת בלבד. 

. עוד עות ולאוכלווא לטא יבנמצא אצל האדם כל השנה ולכן צריך לתת סייג ולהפריש את האדם של

 ם שאין בעיהיסוריאשאר בותנו, משא"כ כתבו שהתורה החמירה לעבור אפילו אם החמץ נמצא ברש

 להשהותם בביתנו.

 תערובות בכל התורה 

. ומתוך התורה כולה ם לכלייכיכדי להבין את דיני תערובת חמץ בפסח יש לעיין בדיני תערובות הש

יב בביאור ו נרח. אנכך להבין את גדרי חמץ בפסח השונים מהותית משאר תערובות שבתורה

לק חו לאשורם. גייתנבסו המושגים של הלכות תערובות בכללות, כדי להבין את דברי הראשונים

 יבוארו להלן סימן תמ"ז. מהנידונים

י, מרי אחד בשנבת לגתערבמבדיני תערובות יש שני סוגי תערובת, תערובת לח בלח בו התערובת 

מוצר מתערב ונעשה כהבקמח  "ה קמחהנוזלי, אלא  -)לא מחייב שיהיה לח ובכל גרגר וגרגר יש משני הסוגים 

של נבילה  תיכות"ע. חאחד בפנוישנה תערובת יבש ביבש, בה שני המוצרים עומדים כל . (אחד

מעמד ש את הי האך לכל חתיכ ושחוטה שנתערבו יחד הרי לפנינו תערובת שאיננו יודעים להגדירה,

ך שבכל חלק כבשר, בבלע שלה. מנגד, כאשר חלב מתערב בבשר הרי לפנינו מוצר אחד, שהחלב נ

 .ומהבשר יש גם חלב המעורב עמ

היא  אשר התערובתנו. כנו מיתערובת מין במינו ומין בשאיתערובת לח בלח מתחלקת לשני סוגים, 

כאשר  נגדירה. אך כיצד בעקוהוא י ,מין בשאינו מינו, הרי הרוב הוא הקובע וה'שולט' בתערובת

א ההלכה לאיסור, אל ההיתר בין הרי אין עימות (ה)כגון חלב נבילה עם חלב כשר התערובת היא מין במינו

 לאיסור.קובעת שבכה"ג המיעוט מצטרף 

 -כאשר התערובת היא מין בשאינו מינו ישנן שתי מציאויות, כאשר טעם האיסור מורגש בתערובת 

נותן טעם, וכאשר האיסור אינו נותן טעם בתערובת. כאשר האיסור מורגש בתערובת, נמצא שההיתר 

                                                   
בסיכום סימן זה נעזרתי רבות בשיעוריו הבהירים של הרב אליהו מאיר ליפשיץ 'תורת אמך'. שיעוריו עזרו לי רבות בכל  6

 משך הלימוד, אך בסימן זה באופן מיוחד. ועל כך תודתי נתונה לו. 
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תכחש ערובת אסורה משום שהאיסור עדיין מורגש וא"א להתלא הצליח לבטל את האיסור, ולכן כל ה

 אליו. 

ינו קל שד ןמצד אחד יתכ לא, אך כאשר התערובת היא מין במינו א"א למדוד האם האיסור מורגש או

ב. מאידך, מהתורה ברו א בטלת הומתערובת מין בשאינו מינו, כיוון שהאיסור אינו נותן טעם בתערוב

ינו בטל כן האיסור אר, ולאיסוהיתכן שדינו חמור יותר כיון שמבחינה מציאותית ההיתר לא גבר על 

ב, ולר' מהתורה ברו ו בטלבמינ , לדעת רבנן מין)זבחים עז:(ואסור לאוכלו. במח' זה נחלקו התנאים 

יתר, ולכן ל האיסור בהיזי שפטול יהודה מין במינו אינו בטל מהתורה כלל. לר' יהודה ביטול הוא בי

הוא מתבטל  הלכתי, וכך ביטולי בן דגם באלף לא בטיל. ולרבנ משום כךבמין במינו אין ביטול פיזי ו

 צריך ןומדרבנ, רובב התורהמ ותרמ במינו בהיתר כיוון שאינו מורגש. להלכה אנו פוסקים כרבנן שמין

את  כוללא סורא, בתערובת סוראי טעם כשיש טעם. בנותן בטל מינו בשאינו מין כנגד האיסור. ששים

, ין טעםא או טעם יש םא ידוע כשלא. לאוכלה מותר, בתערובת איסור טעם כשאין, התערובת כל

 .(.צז )חולין האיסור כנגד ששים כשיש לאוכלה מותר

ורה או אם אסור מהתעם, הנת טנחלקו הראשונים בדין תערובת של מין בשאינו מינו, והתערובת נות

 תאלאכול ומותר  ברוב, ינו בטל: מהתורה מין בשאינו מ)חולין צח: ד"ה לטעם כעיקר( רש"י. אמדרבנן: 

 ן"רו כעיקר( לטעם אאל ה"ד: צח ולין)ח רמב"ן. בהתערובת, למרות טעם האיסור שבה, ורק רבנן אסרוה. 

התערובת  וכל אתול, והאהביט תממשות של האיסור, הטעם מונע א כשיש: ('גרסי ה"סוד: לה )חולין

חות פ, ואם אוכל התורהמוקה כדי אכילת פרס לר מהתורה. אם אוכל כזית מהאיסור בעובר על איסו

 רהאס התורה: לא(' יס ז"פ יןחול ש"ראב )מובא ת"ר. גמכזית מהאיסור אינו לוקה כדין אוכל חצי שיעור. 

 לאש למרות לוקה התערובת ןמ כזית האוכל זו לשיטה. של איסור גופו אוכל כאילו איסור של טעם

 .איסור של כזית אכל

 תערובת חמץ  איסור השהיית 

 (מג.-.מב)שנינו בפסחים 

 , ושכר המדי]מפררים בו פירורי לחם להחמיצו[ . ואלו עוברין בפסח: כותח הבבלימשנה"

וזיתום , שיחמיץ[ ומים נותנים בו שעורים] , וחומץ האדומי]נותנים בו שעורים ומים ומחמיץ[

]נכלל בחמץ נוקשה,  , וזומן של צבעיםתלתא שערי ותלתא מלחא ותלתא קורטמי[] המצרי

 , וקולן של סופריםפת של תבואה שלא הביאה שליש[] , ועמילן של טבחיםוהוא מי סובין[

. רבי אליעזר אומר: אף תכשיטי נשים. זה הכלל: כל שהוא עושים אותו מקמח לדבק ניירות[]

: מאן תנא דחמץ גמרא .זה עובר בפסח. הרי אלו באזהרה, ואין בהן משום כרת הרי -ממין דגן 

דגן גמור על ידי תערובות, ונוקשה בעיניה בלאו? אמר רב יהודה אמר רב: רבי מאיר היא... רב 

בלאו, דברי  -ענוש כרת, על עירובו  -נחמן אמר: רבי אליעזר היא, דתניא: על חמץ דגן גמור 

בלא כלום. ושמעינן  -ענוש כרת, על עירובו  -אומרים: על חמץ דגן גמור  חכמים. ורבי אליעזר

וכל שכן נוקשה בעיניה. ורב  -ליה לרבי אליעזר דאמר חמץ דגן גמור על ידי תערובת בלאו 

אלא  -אמר לך: עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם  -יהודה מאי טעמא לא אמר כרב נחמן? 
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לא אמר. תניא כוותיה דרב יהודה: כל  -ל נוקשה בעיניה חמץ דגן גמור על ידי תערובת, אב

לרבות כותח הבבלי, ושכר המדי, וחומץ האדומי. וזיתום המצרי. יכול יהא  -מחמצת לא תאכלו 

 -ענוש כרת, ועל עירובו  -תלמוד לומר כי כל אכל חמץ ונכרתה על חמץ דגן גמור  -ענוש כרת 

לא  -רבי אליעזר היא, ואילו נוקשה בעיניה  - בלאו. מאן שמעת ליה דאמר על עירובו בלאו

 קאמר. שמע מינה: נוקשה לרבי אליעזר לית ליה"

 ובבל האיר בבל עליהן - בריןעוהסביר  )ד"ה ואלו( רש"ינחלקו הראשונים בביאור המילה 'עוברין': 

מץ נוקשה. מץ וחובת ח, ולדעתם יש איסור להשהות תער)פיה"מ( רמב"םכך גם הסביר ה .ימצא

 ייבים עליהםלכן חבר וחידשה התורה שתערובת חמץ וחמץ נוקשה חשובים כחמץ לכל ד שיטתםל

 משום ביוב"י.

לבד ור מדרבנן ביש איסשהבין את דבריו ניתן ל פירש 'עוברין מן העולם'. )בתוס' ד"ה ואלו( ריב"א

רי יא את דבס' שהבאה מתוכך נר)להשהותם בפסח, או שמסכים עם רש"י אך רק מפרש אחרת את המונח 

 .ריב"א כרש"י(

א לאכילה, אך  נם בנין, שאיהסביר ש'עוברין' היינו מע"ג השולח ד"ה ואלו()הובא בתוס' ר"ת אמנם

ם ץ נוקשה אינמץ וחמחרובת , תע)וכך נראה להסביר גם בדברי ריב"א(לדעתו עוברים עליהם בבל יראה. 

"ת מותר דעת רלאם שונים החשובים כחמץ, אך התורה ריבתה שאסורים באכילה. נחלקו הרא

יוב ' מדוע יש חוי במחר תלסובר שהדב )סימן א( רא"שלהשהות תערובת חמץ או חמץ נוקשה בפסח: ה

חמץ ערובת חמץ וילו תר אפלבדוק חמץ, האם כדי שלא יבוא לאוכלו, ואזי יש חיוב מדרבנן לבע

ירו ולכן החמי, ביוב"ב ליוענוקשה. או החיוב משום שהתורה החמירה על חמץ שלא ביטלו שיעבור 

אין  התורה, ולכןמוב"י ר ביחכמים לבערו אפילו כשביטלו, ובתערובת חמץ וחמץ נוקשה אין איסו

ת חמץ לבער תערוב חיוב ות ישסובר שלשתי השיט )ב. ד"ה אור( תוספותחיוב אפילו מדרבנן לבערם. ה

 וחמץ נוקשה לפני הפסח.

 )מח:(שנינו בפסחים עוד 

כקרני  -זהו שיאור רת. אילו חייב כישרף, והאוכ -ישרף, והאוכלו פטור. סידוק . שיאור משנה"

וכלו חייב : זה וזה האאומרים ין זה בזה, דברי רבי יהודה. וחכמיםשנתערבו סדק -חגבים, סידוק 

 ניו, כאדם שעמדו שערותיו"פכל שהכסיפו  -כרת. ואיזהו שיאור 

 ל. שהובאה לעי תנאיםהוקת לקו כיצד לפסוק במחלנחלקו הראשונים בפירוש המשנה, ומתוך כך נח

ר נוקשה איסו וחמץ ת חמץפוסק כרבנן שאין באכילת תערוב )יג. וכך הסבירו הר"ן ד"ה הרי( רי"ףה

הגדרת בבנן היא רק י ור"ח' רמהתורה. הרי"ף מפרש שכולם מודים ששיאור ישרף והאוכלו פטור, ומ

ו ת את משנתינסותר שנה זומר פטור ממלקות, וא"כ האוכל שיאושו"ע לכשיאור. לשיטה זו מפורש 

 המחייבת מלקות, וממילא הלכה כמשנה זו משום דרבים היא. 

ולדעת . מהתורה אסורה נוקשה וחמץ חמץ תערובת שאכילת, משנה כסתם פוסק בעל המאור אולם

לדעתם משפט הפתיחה  .אסורה מהתורה אינה חמץ ותערובת, מדאורייתא אסור נוקשה חמץ ד"ראבה
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וסוברים כר"מ שלוקים על אכילת חמץ נוקשה. ולכן  למשנה הוא מדברי ר"י, וחכמים חולקים עליו

פוסק בעל המאור כשתי המשניות, ומחייב מלקות על שתיהם, הראב"ד פוסק כרבים, ולכן בתערובת 

 אינו פוסק כר"א, ובחמץ נוקשה פוסק כחכמים. 

 פוסק שהוא מוכח -" עהשב כל חמץ תערובת לאכול שלא" מיוחד אול מונה (קצח לאווים) ם"רמבה

 של ביצים וששל בתוך חמץ יתכז של תערובת על רק שלוקים )א, ו(פוסק  גיסא מאידך. אליעזר כרבי

  שיטתו. ביאורבנאריך יותר  לקמן. חכמים לשיטת אפילו לוקים זו שבתערובת ף"ברי ומפורש, היתר

, יב שמות) ימצא לוב (ז, יג שמות) יראה בל משום עליו עוברים חמץ תערובת: ע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

  .הנאכלים מדברים באלו כיוצא וכל המדי ושכר הבבלי וכותח המורייס כגון (יט

של  ה שיעור חמץבאין  ם אםגביאר שלעניין איסור בל יראה ובל ימצא עובר בתערובת חמץ  כס"מה

  כזית בכדי אכילת פרס.

 טלב אינוד מינו ינובשא מין דוקאשאיסור השהייה  )סק"א( מ"בוה )סק"א( אברהםמגן ה וכתב

 ואהתב של חקמ כגון מינוב מין אבל ,מדאורייתא כעיקר דטעם םהסוברי לדעת ברובא מדאורייתא

 מותרש ש"מכ לאכלו ומותר בטל ברובא דמדאורייתא חמוצה שאינה קמח בתוך שנתערב חמוצה

 לבערו ךוצרי בפסח מנומ לאכול יבא דלמא לשהותו אסור מ"מ מדרבנן אך ,מדאורייתא לשהותו

 חרלא עד הושה עבר אםש סק"א() יעקב חקכתב ה מ"ומ .לבערם אז צריך בפסח נזכר ואם הפסח קודם

 ףדא הכי דינא מינו שאינוב מין אף ששים דאיכאוה"ה  .י"ובב י"בב עבר דלא כיון ,מותר הפסח

ר ותם, אם נזכלהשה דרבנן בלבדמוכן לגבי שאר דברים שאסור  .מדרבנן רק אינו הרי במשהו דאיסורו

 בפסח צריך לבערם, ואם עבר פסח ולא ביערם מותרים באכילה.

 םמשו יתאמדאורי לאכלו אסורד אף ,לבטלו ששים בו היה דלא ,חמץ טעם אלא בעין חמץ בו אין אםו

 ,יסורא של משומ בו דאין יוןכ עובר דאינו )סק"א( חק יעקבה מצדד יראה בל לענין מ"מ ,כעיקר טעם

 חהפס אחר עד ושהה עבר םוא ,פסח תוך בנמצא ביעור וצריך שהותוהל אסור בודאי מדרבנן מ"ומ

 מנםא .החמירל שכדאי אפשר להובאכי, קנסוהו לא תורה איסור על עבר שלא כיון ,בהנאה לאסור אין

 אם אוממיל ,ההתור מן כ"ג בביעור חייב התורה מן באכילה שאסור דכיון סובר )סק"א( שבת עולתה

 סק"ז() ר"זגוה חה לסימן(ית)פ פרי מגדים. וכתבו הבהנאה אסור הפסח לאחר גם ביערו ולא עבר

 . הראשונה כדעה להקל יש מרובה הפסד במקוםש

 בה שבישל בקדירה הפסח קודם שנתבשל תבשיל אבל ,עצמו החמץ טעם שקיבל בתבשיל זה וכל

 שנפלט חמץ כנגד ששים בתבשיל שאין שאע"פ בשם האחרונים )סק"א( מ"ב, כתבו הביום בו חמץ

 בכלי הפסח בתוך כבוש יהיה שלא באופן ורק ,הפסח אחר עד להשהותו מותר ,הקדירה מן לתוכו

 בן אינו אפילו חמץ בכלי הפסח בתוך לכתחלה נכבש או נתבשל ואם. פסח לכלי שהורק דהיינו ,חמץ

 .כלל קכד סכ"ז( אדם חיי) לבער צריך יומו

 צריך מדרבנן ורק ,ימצא ובל יראה בל משום עליו עובר אינו למד שבחמץ נוקשה )סק"א( מגן אברהםה

 שעושין ,ניירותיהם בו מדבקין שהסופרים אותן כמו ,גמור חמץ שאינו דבר מקרי ונוקשה .לבערו
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 רק לאכילה ראוי שאינו או ,פניה שהכסיפו רק סדק שום עדיין בה נמצא שלא עיסה או ,ומים מקמח

 .)סק"ב( מ"ב. וכ"כ הקצת

 תערובת בפסח ביחס לכל התורה 

 )מג.(שנינו בפסחים 

גן דרים על חמץ ים אומחכמו"על חמץ דגן גמור ענוש כרת על עירובו בלאו דברי ר' אליעזר 

 גמור ענוש כרת על עירובו בלא כלום"

מץ ין תערובת חבנן דרלדעת אליעזר תערובת חמץ חמורה יותר משאר תערובות שבתורה, ולדעת ר' 

 זהה לשאר דיני תערובות.

בשיעור  יש בתערובת . ואםאיסור דאע"ג שאין לוקים על תערובת חמץ, יש באכילה זו )יג.( רי"ףכתב ה

 אכילת כזית בכדי אכילת פרס גם לדעת רבנן לוקים.

 חמץ עירוב בלא חמץ של מועצ אכילת על אלא כרת חייבין אין"מה לרי"ף כתב בדו )א, ו( ם"רמבה

 איןו לוקה חבפס אכל אם הןב מעורב שהחמץ מדברים להן הדומה וכל ושכר המדי הבבלי כותח כגון

 בכדי בתהתערו בתוך מץח כזית בשאכל אמורים דברים במה. תאכלו לא מחמצת כל כרת שנאמר בו

 אף יציםבשלש  אכילת כדיב כזית בתערובת אין אם אבל. התורה מן שלוקה הוא ביצים שלש אכילת

, אך כרי"ף הרמב"ם כותב ".תמרדו מכת אותו מכין אלא לוקה אינו אכל אם לאכול לו שאסור פי על

א, שהרי פוסק כר" קצח( וות לאוהמצ )מנייןואילו הרמב"ם  ןלמעשה יש שינוי ביניהם, הרי"ף פוסק כרבנ

 , שהרי לדעתזא"ז ב"ם סותריםא"כ פסקי הרמעצמו.  בפני כלאו, חמץ תערובת אכילת מונה את איסור

 זיתכ עלקים רק ק שלופוס ר"א היתר מצטרף לאיסור ולוקים על כזית מהתערובת, ואילו הרמב"ם

  .פרס אכילת בכדי

 סורהא מינו ינובשא מין שתערובתרמב"ם הפוסק  ב(-)טו, א אסורות מאכלותעוד קשה, שבהלכות 

 לוקיםש פוסק רובת חמץ הואוגם בתע .היתר של ביצים שלש בתוך איסור כזית אוכל אם רק מהתורה

השגות לאו )ב"ן חמץ? הרמ א"כ מה התחדש בלאו המיוחד של תערובת. פרס אכילת בכדי בכזית רק

 צטריך(עי"ל דאיו ה)ד"והסביר  האריך מאוד בבאור דברי הרמב"ם, כסף משנהעמד על קושי זה. ה קצח(

 אי, גם אם ההתורהלל משאיסור חמץ הוא רק כאשר האיסור בעין, תערובת חמץ אינה אסורה כ

 חמצתמ כל" הפסוקיף שממוס תערובת של מין במינו או כאשר הטעם מורגש, גם ר"א מודה לכך, אך

לה תערובת רה כוה שבכל התולכן עול .בלאו אסורה חמץ שתערובת, נוסף איסור לומדים "תאכלו לא

חמץ לוקה  ערובתתאוכל המהאיסור המקורי, אך תערובת חמץ אסורה מלאו בפנ"ע. ולכן אסורה 

ץ אסור בלבד, ובחמ דרבנןמסור אואינו חייב כרת כשאר איסורים, והאוכל פחות מכזית איסור בכא"פ 

ן כל המשא ומתליכנס לא נהאריך מאוד בביאור דברי הרמב"ם, ו ב"יגם ה מהתורה ואינו לוקה.

 שהביא.
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יעור )ח"ב הל' ב רעיטו, א(פ"ב עמוד )ח רי"ץ גיאת, )ד, ח(רמב"ם נסכם את דעות הראשונים נמצא, שהאם 

מץ חאו בתערובת אין לובר שסרי"ף ה אךועוד סוברים שעוברים על תערובת חמץ בלאו.  חמץ קכו, ד(

 .)פ"ג סו"ס א( רא"שובחמץ נוקשה אלא איסור דרבנן בלבד. וכ"ד ה

 כגון (יט, יב תשמו) ימצא לוב (ז, יג שמות) יראה בל משום עליו עוברים ץחמ : תערובתשו"עכתב ה

  .הנאכלים מדברים באלו כיוצא וכל המדי ושכר הבבלי וכותח המורייס

 ועוד דהוי סק"ד() עקבי חק, ח(נ)סימן  בנימין משאתלגבי יין שרף הנעשה מחמשת מיני דגן, כתבו ה

 .במ"וכ"פ ה חמץ גמור וגרע מתערובות חמץ, וה"ה אם נעשה משמרי שכר.

 חומצת לימון 

ר הוא ח. והאם כאשר בפסניעוהפוסקים דנו בין השאר האם דבר שנתבטל לפני הפסח בשישים חוזר ו

 ומר נוסף.חעזרת לא במעמיד דינו משתנה וחוזר וניעור, ומה הדין אם אינו גורם לבדו א

שאם השמרים לא היו ראויים לאכילת כלב פקע מהם האיסור, ואינם  )א"א ססק"ט( פרי מגדיםכתב ה

שכל האמור אינו אלא לעניין איסור דאורייתא, כתב  )ז, כז( יצחק מנחתאוסרים את השכר. ובשו"ת 

אבל מדרבנן כיון ששותהו הרי הוא מחשיבו כדבר הראוי לאכילה ואסור לשתותו, ומטעם זה כתב 

ימון הנעשה מעמילן של חיטה, דינו כחמץ גמור, שאע"פ שבאמצע תהליך היצור נפסל שמלח ל

מאכילת כלב, מ"מ כיון שבסוף התהליך הוא חוזר להיות ראוי לאכילה דינו כחמץ גמור, וכ"פ  ןהעמיל

 נםאמ. )מאמ"ר ג, ט( גר"מ אליהווה )ד, מז(שבט הלוי ו )ח"א סימן לד. ח"ג פ"ח תשובה ד( לציון אורבשו"ת 

 בדיעבד להתיר שיש נראהפסק ש (ביתר אריכות. . ושו"ת יביע אומר חי"א סימן מאב, סב) דעת יחוהבשו"ת 

 .לפסח כשר של תוית עליהם אין אפילו, לימון חומצת בהם שנתערבה מזון במוצרי בפסח להשתמש

משום שתוך כדי התהליך ישנו שלב שבו הקמח מאבד את טעמו ומראהו ונפסל מאכילת כלב, לכן 

 חשש יהיה שלא כדי, פסח קודם האלה המצרכים לקנות ונכון טוב מקום ומכלבטל ממנו שם חמץ. 

 במוצרי הלימון חומצת לערב אין לכתחילה אבל. הפסח ימי בתוך הלימון חומצת את בהם שעירבו

 . פסח קודם אפילו, לפסח ועדיםהמי מזון

שהעלה שאין בחומצת  (ת רבהבאריכו 64עמ'  )תחומין אזצ"ל  הכהן ישוב שארוראה במאמרו של הרב 

תו שמערבים או . ואףחמיץמלימון כל חשש חמץ. ראשית, הקמח שממנו מתחילים את התהליך אינו 

רידים את כן מפמאחר במים כיון שהקמח שוהה במים שש דקות בלבד אינו מספיק להחמיץ. ל

אינה  מוןומצת הליכך, חסף למח, והעמילן לבדו אינו מחמיץ. בנוקהעמילן שהוא אחד החומרים שב

 חומר שהופק אותו הוא נוצרת מהעמילן עצמו אלא מפטריות שניזונות מחומר שאחד ממרכיביו

 .)פניני הלכה ח, ח(מהעמילן שלא החמיץ 

 תערובת חמץ שאינה ראויה לאכילה 

 )מה:(שנינו בפסחים 

חייב לבער, קודם שלשה  -שלשה ימים  "תנו רבנן: עריבת העבדנין שנתן לתוכה קמח, תוך

שלא נתן לתוכה עורות, אבל נתן  -אינו חייב לבער. אמר רבי נתן: במה דברים אמורים  -ימים 
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אפילו תוך שלשה אין חייב לבער. אמר רבא: הלכה כרבי נתן, אפילו יום אחד  -לתוכה עורות 

 ואפילו שעה אחת"

 חקמ נתן, לפסח - ימים שלשה תוך .חקמ שם ונותנין ,לעבד עורות בה שנותנין - : העבדניןרש"יופ

 - מיםי שלשה םקוד .עורות בה היו וואפיל, לבער חייב הפסח וכשבא, עליה חמץ שם עדיין - לתוכה

 הלתוכ נתן אל - אומר נתן' ר .עורות לתוכה נתן שלא פי על ואף, הכלי ריח ידי על נתקלקלה כבר

 ,הכלי מריח שנתקלקלה, לא - ימים שלשה ואחר, לבער חייב ימים שלשה דתוך לך מודינא עורות

 .חמץ מתורת ביטלה - בקמח עורות לתוכה נתן אבל

 ריבתע כגון ;בפסח לקיימו מותר, לאכילה ראוי ואינו חמץ תערובת בו שיש דבר אבל: שו"עכתב ה

 ואם. מולקיי ותרמ זה הרי ביעורה זמן קודם אחת שעה נתנן אפילו, ועורות קמח לתוכו שנתן העבדנין

 וךת; הבאישו נפסד שהרי מולקיי מותר, הביעור לשעת ימים' ג קודם הקמח ונתן, העורות נתן לא

 . לבער חייב, ימים שלשה

לל, כאוי לאכילה אינו רשיון כשבכה"ג לא גוזרים שמא יבוא לאוכלו,  סק"ז( מ"ב)האחרונים הסבירו 

 משא"כ חמץ נוקשה שראוי לאכילה קצת אסור להשהותו.

  שנפסדה צורתוחמץ 

 :)ג, ג(שנינו בתוספתא 

 חה אין צריךא שנסרוגמ"הקילור והאספלנית ורטייה שנתן לתוכה קמח אין צריך לבער מל

 לבער" 

כ וכ" חמץ קכו,ד( ביעור ח"ב הל') העיטור בעלהביא תוספתא זו להלכה, וכ"כ הטור בשם  )יד.( רי"ףה

 .(יא-)ד, י רמב"םה

 כ"כולבער,  וקזק נסרחה כך ואחר שנתחמצה מלוגמא (ו"ה ב"פ) בירושלמי דאיתא (ד' סי) ש"ראה וכתב

הרמב"ם לא ורי"ף הלמי, אך העיר שכך היא הגי' בירוש מגיד. הרב ה(שם ם"הרמב על בהשגה) ד"ראבה

 ודברי חמצה,נת וףחה ולבסולכן הצריכו נסר בפסח שהירושלמי איירי בנתחמצה הביאוה כך משום

 שעיפשה ה כפתמץ שחשובהפסח, וכשהגיע פסח לא חל עליה איסור ח קודם בנסרחה הם התוספתא

 לבער בחיי ינוא שנסרחה גמאמלו התוספתא על (מלוגמא ה"ד) ן"רוכ"כ ה לכלב. מלאכול ונפסלה :(מה)

 רחהנס אבל :(כא) זמנו אחר בהנאתו שמותר זמנו קודם כחרכו ליה דהוה הפסח קודם שנסרחה פירוש

 בחיי ינוא הילכך איסור יהעל חל לא דהא זמנו קודם כחרכו הוא החמיצה ולבסוף נסרחה אם בפסח

 לבער.

 מותר ,חמץ ולתוכ נתןש ה"והתריאק והאספלנית והרטיה הקילור וכן: ע"פ הרמב"ם שו"עכתב ה

  .החמץ צורת נפסד שהרי בפסח לקיימן

 מץ.ובת חמ"ש בעניין תרופות ומוצרי קוסמטיקה בתער בסוף הסימןעיין לקמן 



 דין תערובת חמץ -סימן תמ"ב  ______________________________________________ 74

 סעיף ב':

 הפת שעיפשה 

 )מה:(שנינו בפסחים 

לין אוכ מטמאה טומאת - כלה"תנו רבנן: הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאו

נן, אזלא הא דת . כמאןמאהבכביצה, ונשרפת עם הטמאה בפסח. משום רבי נתן אמרו: אינה מט

דלא  -מאן כלב. כל מלאכול לטמא עד שיפס -כלל אמרו בטהרות: כל המיוחד לאוכל אדם 

 כרבי נתן" 

 .לבער בחיי אינו, השנסרח ומלוגמא, הכלב מלאכול ונפסלה שעיפשה עצמה הפת: עשו"כתב ה

ודם זמן קעפשה א שנתהביא את דברי המגיד שהעיר שכל האמור אינו אל )סק"ג(מגן אברהם ה

 )א"א ג( פרי מגדים. ה(סק"ט) "במוכ"כ ה חייב לבער. האיסורה, אבל אם נתעפש ונסרח אחר זמן איסור

 יתא.שהוא מדאורי סובר )סכ"א( גר"זסובר שחיוב הביעור מדרבנן בלבד, וה

ור בער כחמץ גמייב ל, חלבביאר שכשנפסל מאכילת כלב חשוב כעפר, אך אם ראוי לאכילת כר"ן ה

 .)סק"י(מ"ב משום שראוי לחמע בו עיסות אחרות. וכ"כ ה

 סחפ קודם חהכשנסר אלא הלקיימ מותר אינו נסרחה ולבסוף החמיצה אם יב( מ"ב)כתבו האחרונים 

 ל"הו צהשנתחמ קודם סדהשנפ דכיון שרי בפסח אפילו שהחמיצה קודם נסרחה ואם ,פת גבי ל"כנ

 .איסור זמן קודם השנתעפש כפת

 סעיף ג':

  בגדים שכובסו בחלב חיטה 

 )ד, יא( רמב"םכתב ה

מן זה מותר לקייביוצא ככל ו"בגדים שכיבסו אותן בחלב חטה וכן ניירות שדיבקו אותן בחמץ 

 "בפסח ואין בהן משום לא יראה ולא ימצא שאין צורת החמץ עומדת

 ובמרדכי ,ה' סי ש")הובא ברא פסחב קמח במי מכובסין בגדיו שהיו הגדול א"ר עלהעיד  משולם רבינוגם 

 .(תקצו' סי

 לקיימו אסור תםדה ,סופרים של קולן .(מב) בגמרא שנזכר מהביאר שדברי הרמב"ם אינם  מגידה הרב

 בו דיבקוש אחר הם בינור דברי אלא ,בעיניה נוקשה הוא שהרי הניירות בו שדיבקו קודם והוא

כר מותר מץ ניה אפילו החז. והעיר הב"י שלטעם עורות לתוכה שנתן כעריבה ליה והוה הניירות

 ותר. משרק אם החמץ אינו ניכר  (תפז סימן) עזריה אביכדברי  דלאלקיימו, 

 ידבק ,וםי שלשים תוך בצקב לדבק רוצה שאם (ט"קמ סימן בפסקים כ"וכ ז"קי סימן) הדשן תרומתבכתב 

 ג מתיר, שדוקא בכה"ץלחו יבצבץ שלא הדבקים בין הבצק כל ויכניס מאד רכה שבלילתו בבצק

 ב.תע" מבחוץ בטיט לטוחו והמחמיר ,עומדת החמץ צורת איןהרמב"ם שכך 
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 ואה שמאוס ועלי אוכל שם יןשא ,לבער צ"שא סובין במי אותן שטחין וכסתות כרים על ן"ראבה כתב

 .)הובא ברא"ש סימן ה( לשכיבה דמיוחד ועוד ,לכלב ראוי ואינו

 ותרמ, בזה אכיוצ וכל חמץב אותם שדבקו ניירות וכן, חטה בחלב אותם שכבסו בגדים: שו"עכתב ה

 שלשים תוך לוןבח ניירות בקלד מותר ולכן: רמ"אוהוסיף ה. עומדת החמץ צורת שאין בפסח לקיימן

  .(ו"ומהרי ט"קמ סימן ופסקיו ז"קי סימן ד"תה) מבחוץ נראה אם מחמירים ויש; לפסח

ה לחמץ ות, וזה דומהניירוגדים ביאר, שהחמץ מתבטל ונהיה חלק מהב )סי' קטז ס"ק יד ד"ה תמב( חזו"אה

 .)לקמן ס"ט( שיחדוהו לישיבה וטחוהו בטיט שמותר לקיימו בפסח

שיפרך מהן  ש חששלחן, שישמ"מ נ"ל שאין להציע אותן הבגדים על השוכתב  )סק"ד( מגן אברהםה

שיש בהם  נשים בגדילקצת לתוך המאכל, שלפעמים יש מהם קצת ממשות של חלב חיטה. וה"ה 

ן נוהגים ללבשכתב ש א(יס"ק )חק יעקב ה אמנם .)ס"ק טז( מ"בוכ"כ ה קמח, יש להסירן בשעת אכילה.

 עד שהוא עב ם קמחעותם אלה, דאין דרך לפורר מהן, והמג"א מיירי בענין שמתקנים בשעת אכי

יפרך ת ויש חשש שות קצהם ממשכתבו שרק אם יש ב )אות כו(גר"ז וה )כלל קנא אות ה(חיי אדם קצת, וה

 .אסור מהם לתוך המאכל

א איסור בנייר, והל אותו מכסיןשתמה ע"ד אבי העזרי, שאם יש כאן איסור מה מועיל מה  )סק"ב( ט"זה

מי קמח בסים בוכמשגם בבגדים  בל יראה שייך אפילו אם מטמינו בבור ואין מי שרואהו! עוד הקשה,

 אה קצת אינוכשנר י גםהרבה פעמים נראה על הבגד מבחוץ קצת ממשות של המי קמח, אלא ודא

ה בזה הטיחה מועילזה, ווק בר שהרוצה להחמיר יסיר גם מה שהנייר מכסהו, דאין חילאוסר. וביא

ה )ד"ר הלכה באוה ךאלים. עולה שהעיקר כמקפרי חדש גם מהשהטיט מבטל את צורת החמץ וטעמו. 

כות )הלי וירבךרש"ז אגה כתב שמסתימת האחרונים עולה שהעיקר כמחמירים. ומשום כך דעת ויש(

ן קמח ומים, שכמעשוי בק הדאין להדביק מודעות רחוב בימים הסמוכים לפסח ע"י ש שלמה פ"ד ס"י(

 הדבק נראה מבחוץ

ם ודם הפסח, גחמץ ק ק שלהניירות בדב שכורכי הספרים שמדבקים את )ד"ה ויש( באור הלכהכתב ה

גרר לפו ווכן משום שס אה,רלדעת המחמירים אפשר להקל, דמ"ש התה"ד לגבי חלונות הוא משום שנ

, "מ שישאר כךעחילה ה לכתהחלונות, משא"כ לעניין כורכי ספרים שמכוסה מבחוץ ונעשחמץ מן ה

 אפשר שהוא בכלל חמץ שנפלה עליו מפולת דחשיב כמבוער.

 סעיף ד':

 נתערב חמץ שאינו מאכל אדם כלל 

 רלבע צריך אין שנסרחה לוגמאשמ כיון (ברא"ש שם. הובא 211' עמ אסף הגאונים תשובות) גאון האי רב כתב

 דבר יב( )ד, ם"רמבה כ"וכ .בערל צ"שא אפעה בשר עם שחוק יבש חמץ בו שמערבין טריאקה ש"כ

 לולאכ סורא לקיימו שמותר יפ על אף בו וכיוצא ה"הטריאק כגון אדם מאכל ואינו חמץ בו שנתערב

 .שהוא כל אלא חמץ בו שאין פי על אף הפסח לאחר עד
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 ה"התריאק כגון, אדם כל למאכ שאינו או כלל אדם מאכל ואינו חמץ בו שנתערב דבר: שו"עכתב ה

 לכ אלא חמץה מן בו שאין פ"ואע, הפסח אחר עד לאכלו אסור לקיימו שמותר פי על אף ,בו וכיוצא

 קודם תבטלנ אם יריםומת חולקים דיש אריתב בהגה' ד סעיף ז"תמ סימן ולקמן :רמ"א). לאכלו אסור זה הרי, שהוא

ול קודם יטדלא מהני הב עמידו,וכה הוא מג: גם לחולקים יש לאסור באכילה, דשמא החמץ בת ט"ז. לן קיימא והכי, הפסח

 . (הפסח

סיף והו. ק יט("ס) מ"בוכ"פ ה משובח.וביאר שכשהחמץ נתערב הוא היה חמץ גמור  )סק"ו(מגן אברהם ה

 שאע"פ שאינו ראוי לאכילה, אם הוא אכלו, אחשבה. )ס"ק כא(המ"ב 

 .ב(ס"ק כ) מ"בשאע"פ שאסור לאוכלו, מותר בהנאה. וכ"פ ה )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

 סעיף ה':

 שכר מחיטים ושעורים 

 בשכר קאדדו בפסח הותולהש אסור ,חטין ושל שעורין של שכרגבי  ר"תבשם  )ג, א( רא"שכתב ה

 שעורין מעט אלא בו ניןנות היו ולא אחרים מדברים או מתמרים עשוי דעיקרו דשרו הוא המדי

 משמע ןוכ .לא שעוריןמ שעקרו שלנו שכר אבל. שערי הבי דרמו )מב:( בגמרא כדמשמע להחמיצו

 כילתא בכדי כזית דליכא בליהב בכותח אלא אליעזר' דר עליה רבנן פליגי דלא דקאמר .(מד) בגמרא

 .פרס אכילת בכדי מכזית יותר הרבה איכא משעורין העשוי ושכר. פרס

 .לבערו חייבים ושעורים מחטים שעושים שכר: שו"עכתב ה

 בת חמץ.תערו ו שארשאם נתערב בדבר אחר, אסור כמ (. הובא במג"א ח)סימן צג מהרי"לכתב ה

 ב כרת, משוםס חיית פרשגם אם אין במאכל כזית חמץ בכדי אכיל מגן אברהםומבואר מדברי ה

 שטעם חמץ יש בו, וקי"ל טעם כעיקר מדאורייתא.

 מעמיד מאכל ע"י חמץ 

 ן"ראב רואס שעורים של דשכרא בחלא גבינות שהעמיד' בא מעשה )ע"ז סי' תתכז( המרדכיכתב 

כתב  כ"ו(ה' מאכ"א )פט"ז מהל גם הרמב"ם .בעינייהו כמו חשיב מוקים דאוקומי כיון בפסח להשהותם

 ףא מינו נובשאי מין שהוא יפ על אף בהנאה אסור הכל בהנאה אסור שהוא דבר בכל גבינה שהמעמיד

 .שהוא כל שהוא פי על

  .לבערם ייבח, חטים או שעורים משכר בחלא גבינות העמיד אם וכן...: שו"עכתב ה

שאפילו יש בגבינות שישים כנגד החלא לא בטיל החלא, דדבר המעמיד  )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 בשמרי שהחמיצוהוא בעין ממש. ולכן מי דבש ולא עוד אלא חשיב כאילו  אפילו באלף לא בטיל.

 או רביעי עתה שבישל וזה שכר משמרי מחומץ היה שבישל הראשון ודבש השנה כל שבישל דבש

. חמץ כולו נעשה המעמיד י"ע מהן אחד שכל ,האחרון דבש מי אפילו לבער חייב לעולם וכן חמישי

 שאין מי דבש באותו רק ,פסח של אחרון טוב ביום לואפי לשתות להקל אין בזהש )סק"ד( ט"זוכתב ה

 בני אינן כלים דסתם מטעם לשתותו אחרון טוב ביום מקילין יש חמץ בכלי שנתבשל רק זה חשש בו

 .)ס"ק כה( מ"בוכ"כ ה .יומן
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 ,לבד כרש שמריב ועמדהאמור הוא דוקא כשהמי דבש בתחילה הו כלש )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 חמץ שאינו מעמידה אחר דבר גם בו וערבו להעמידו די היה לא בלבד שכר בשמרי אם אבל

 וזה זה לדכ ,השכר שמרי דכנג' ס בו יש אם בפסח בשתיה אף מותר הוא הרי ,הועמד ובהצטרפותם

 .להעמידו בלבד האיסור בכח אין אם ,מותר זה הרי להעמידו גורם

 בר, יין שרףכנעשו שלאחר  שאם שפכו על הגבינות (סימן לה)נחלת שבעה בשם ה )ס"ק כז(כתב המ"ב 

 מ"בהלי. והוסיף לא בטוידי כדי לחזקם, חייב לבערם אף שיש שישים בגבינות כנגדם, דלטעמא עב

 דלטעמא רבדב בין מעמידה בדבר בין ביערו ולא שכח אם ובדיעבד ,מדרבנן אלא אינו ז"כש )שם(

 לים המעמיד הנאת כתהשל י"ע בהנאה מרובה הפסד במקום להתיר יש הפסח עליו ועבר עבידא

 .המלח

 סעיף ו':

 ניקוי הכתלים 

 ןמ סמך הםל מצאתי חמץ בהן שנגע והכסאות הכתלים לגרר שנהגו מה )שו"ת סימן ז( ראב"ןה כתב

ב שהחמץ כת ' תנא()ח"ב סי י"הראבגם ה". לבער חייב בצק ביתו הטח הונא רב אמר" )ב, ג( הירושלמי

 כתב שישראל (ב' סיפ"ג ) ש"ראהושעל הכסאות לעיתים אינו מאוס ולכן גזרו הראשונים לגוררם. 

 ת.בכותלי הבי קנדב ו אםקדושים הם וגוררים ומבערים כל חמץ הנמצא אפילו כל שהוא, ואפיל

 מץח יש אםו. שיסמוכו מה על להם ויש, חמץ בהם שנגע והכסאות הכתלים לגרר נהגו: שו"עכתב ה

 .טיט מעט עליו יטיח, אחריו לחטט יכול שאינו, בסדק

ל שהיא, בזה חובה כ ל אין, אבאע"פ שמרן הביא מנהג זה, כתב אותו בלשון 'יש להם ע"מ שיסמוכו'

ה. וחומרא יתיר שטות מנהג שכוונת השו"ע שאין ללעוג על המנהג לומר שהוא )ס" כח( מ"בוכ"כ ה

ו הוסיף שעכשיפסח. ותוך הכתב שמנהג זה הוא מחשש שמא יפול פירור ב )אות כד(ערוך השולחן ה

 מנקין הרבה ורוחצין ושפין ומחטטין אחר משהו חמץ לבערו. 

א להם חמץ' אך נגע בע 'שכדברי השו"ונראה שכל המנהג הוא דוקא במקומות שאוכלים בהם חמץ, 

  כל מקום ומקום בבית.

 סעיף ז':

 בצק שבסדקי עריבה 

 )מה.(שנינו בפסחים 

בטל במיעוטו.  -חייב לבער, ואם לאו  -. בצק שבסידקי עריבה, אם יש כזית במקום אחד משנה"

 : אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו אלא במקום שאין עשויין לחזק, אבל במקוםגמרא

אינו  -מכלל דפחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק  אינו חייב לבער. -שעשויין לחזק 

. איכא דמתני לה אסיפא: ואם לאו בטל במיעוטו. אמר רב יהודה אמר שמואל: לא חייב לבער

חייב לבער. מכלל דכזית, אפילו  -שנו אלא במקום העשוי לחזק, אבל במקום שאין עשוי לחזק 
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 -. תניא כלישנא קמא ותניא כלישנא בתרא... קשיין אהדדי! חייב לבער -י לחזק במקום העשו

במקום לישה, הא  -אמר רב הונא: סמי קילתא מקמי חמירתא. אמר ליה אביי:... לא קשיא; הא 

שלא במקום לישה. אמר רב אשי: לא תימא שלא במקום לישה אגבה דאגנא, אלא אשיפתא  -

 דתימא: זמנא דאטיף ומטי להתם, קא משמע לן"מהו  -פשיטא!  -דאגנא. 

 הצקת מקום ,עריבה בשולי הסדקין יןשא אלא - לבער חייב אחד במקום דכזית - שנו לא :"ירשופי

 אם אבל ,לחזק עשוי איןש מקום, בדפנותיהן אלא המים לחזק לעריבה מועיל זה בצק שיהא מים

 יתכז אפילוו, להתם גברא האי נהובטלי דמסתמא, כעץ והוו, לגבה בטלו - הן לחזק העשוי במקום

 תיןלמתני הדאוקמ, דשמואל מילתאמ דייק ותלמודא -' כו מכזית דפחות מכלל .לבער חייב אינו

 אל כזיתמ ותדפח מינה שמע - במיעוטו בטל מיכן בפחות מתניתין וקתני, לחזק עשוי שאין במקום

 כזיתד מכלל .ביחשי לא נינהו אחד מקוםב ולאו הואיל - טובא זיתא פלגי בה דאיכא גב על ואף, חשיב

 לא - יבדחש כיון, הכי אפילו - ליה ילמבט דודאי גב על ואף - לבער חייב לחזק העשוי במקום אפילו

 .מקמא חמיר בתרא ולישנא, בטיל

שוי ות למקום העחשוב דפנותשמקום שאינו מקום לישה הוא כגון שפה העליונה, אבל ה רש"יעוד פ

 העשוי םומקו ,אהו לישה קוםדבמ, ואע"ג לחזק עשוי שאין מקוםחשובות ל דפנותה אףולל"ק  לחזק.

 אינו תכזי אפילום ת המיבלים אודעת ת"ק שבמקום העשוי לחזק כגון שוליים שמק .שוליים קרי לחזק

 .עובר – מים וםמק ולאו לישה מקום, שחשובות לדפנות כגון - מים לחזק עשוי שאינו מקום ,עובר

 שם יןולש פיןכשמשפש עיסה קלחז פורתא דמהני דכיון ,עובר אין נמי בדפנות אפילו מכזית ופחות

 העשוי קוםמ לל"ב. ובטיל לא מכזית פחות דאפילומודה  )שאינה מקום לישה(. ובשפה העליונה בטיל

  .מכזית בפחות עובר אינו דפנות כגון עיסה לחזק

 עשוי שאין קוםבמ כזית וכן זקלח עשוי אפילו לישה במקום דכזית (כאן ה"דהובא בתוס' ) ר"ידעת  אבל

 לאש כזית לאב .עובר יעותאלר תרתי איכא מינייהו חדא דבכל כיון לישה במקום שלא אפילו לחזק

 מקוםב שלא יתמכז ופחות .וברע אינו לטיבותא תרתי ביה דאית כיון ,לחזק עשוי והוא לישה במקום

 ןכיו ישהל במקום הוא ילואפ לחזק העשוי במקום מכזית פחות וכן לחזק עשוי אינו אפילו לישה

 לחזק יעשו אינוו לישה במקום מכזית פחות אבל .עובר אינו לטיבותא תרתי איכא מינייהו חדא דבכל

 לבער. חייב לריעותא תרתי ביה דאית כיון

וברים ום לישה, וסא במקישה לשללאינם סוברים כאביי שמחלק בין מקום  )ב, טו( רמב"םוה :(יג) ף"ריה

  .אחמירת מקמי קילתא סמי דאמר הונא כרב ליה דסבירא יהודה דרבכל"ב 

 תקצ לאכול אוישר הואו יבה,על הא דבצק שבסדקי ער (. הובא בהגה"מ פ"ב אות ת)סימן שא יראיםכתב ה

 .רלבע חייב אינו לריעותא תרתי דאיכא כיון קצת מטונף והוא מכזית פחות הוא אם אבל

 חזקל עשוי יהה אם, לאו ואם ;לבער חייב אחד במקום כזית יש אם, עריבה שבסדקי בצק: שו"עכתב ה

 .בערל חייב, לאו ואם; במיעוטו בטל, נקב בו לסתום או העריבה שברי בו
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 הכל יןב נשאר כשלא אבל ,ומצרפ הכלי דאז כזית הכל בין כשישהעיר, שדוקא  )סק"י( מגן אברהםה

 פחות' פיוא לחזק עשוי יןא דאם פוסקים הרבה דעת אבל .לחזק עשוי אין לואפי לבער צ"א כזית

 .לבער חייב מכזית

ות לטעם התוספ , הרילבער התקשה בכל הדינים הללו, מדוע רק כאשר יש כזית צריך )סק"ה( ט"זה

יאר מהתורה! וב אסור יעורשחובת הבדיקה היא שמא יאכלנו, יש לחשוש גם לפחות מכזית שחצי ש

עליו  די לא לעבורבער כלייב שמדובר כשהחמץ מונח במקום שיהיה נדרס ברגלי בני אדם, ובכזית ח

 רגע אחד קודם שידרסוה. בבל יראה אפילו

 

 סעיף ח':

 שני חצאי זיתים בב' מקומות 

 )מה:(שנינו בפסחים 

ל ל שאילו ינטכואין: רן, "אמר רב נחמן אמר שמואל: שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניה

עריבה, א אמרן אלא בבער. אמר עולא: לאינו חייב ל -אם לאו וחייב לבער,  -החוט וניטלין עמו 

ו עאמר עולא, ב י הדדי.יש להו, ונפלי גבדזימנין דכנ -ייב לבער. מאי טעמא ח -אבל בבית 

 ? תיקו"זה מהומים במערבא: בית ועלייה מהו, בית ואכסדרא מהו, שני בתים זה לפנ

  .מצרפן דחוט - לבער חייב .העריבה בסידקי - זיתים חצאי שני "ירשופי

 נתבאר ברכ כן לא שאם ,קבנ בו לסתום או לחזק העשוי מקוםהוא  עריבהש (ב, טו) מגידה הרב כתב

 .בערל חייב בגומות מדובק אפילו ובבית לבער חייב לבד זית חצי שאפילו

, שונים יתים במקומותזשכשהחצאי  :(קכב חמץ ביעור' הל) העיטור בעלבשם  (ב י"סוס) ש"הרא כתב

 ישר) העזרי ביאה מנםא. רא"שכ"ד הו. לקולא ואזלינן דרבנן הוי דביטלו דכיון ,לבער צריך ואין מבטלו

 . לחומרא דאזלינן כתב (תצ' סי

 יטליןנ אין חוטה ינטל שאם פי על אף בבית אבל בעריבה אמורים דברים במה..." (טז ,ב) ם"רמבהכתב 

 חציו בבית יתז חצי, בעליה יתז וחצי בבית זית חצי היה, אותן מקבץ שפעמים מפני לבער חייב עמו

 קיןדבו יתיםז החציי ואלו להואי, ממנו שלפנים בבית זית וחצי זה בבית זית חצי, באכסדרה זית

וונת כשאין  הבין רא"שה". וודי בלבו מבטל אלא לבער חייב אינו בקרקעות או בקורות או בכתלים

 תליםבכ וקיםבדב דוקאש בכת מגידה הרב אבל .נקט דמילתא אורחא אלאהרמב"ם בדווקא דבוקים, 

 .כס"מו )שם( רמ"ךוכ"כ ה .לבער חייב , הלא"הבקורות או

 החוט ינטל שאלו כל רואים, ביניהם בצק של וחוט מקומות' בב זתים חצאי שני בו היו: שו"עכתב ה

 על אף בבית אבל, בעריבה, אמורים דברים במה. לבער צריך אינו, לאו ואם; לבער חייב, עמו ניטלין

 וחצי בבית זית חצי היה. אותם מקבץ שפעמים מפני לבער חייב, עמו ניטלין אין החוט ינטל שאם פי
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 הואיל, ממנו שלפנים בבית זית וחצי זה בבית זית חצי, באכסדרה זית וחצי בבית זית חצי, בעלייה זית

  .ודיו בלבו מבטלו אלא לבער חייב אינו בקרקעות או בקורות או בכתלים דבוקים זתים החצאי ואלו

נראה  יכול לבטל, שאין ר זמןשאם אירע שלא ביטל כלל חמץ שלו ונודע לו זה אח )סק"ז( ט"זכתב ה

 אסור אם רשיעו חצי ניןלע ("אקס) מגן אברהםווני, דאז הוי ספק דאורייתא. ועיין בדחייב לבער בכל ג

 ראה.יל ב לענין ת"מה

סימן ) צבי חכם ת"ובשתב כר', בטעם הדבר מדוע אין איסור להשהות חצי זית חמץ מדין 'חצי שיעוו

חצי נאמר ש האכיל באיסורי דדוקא ל"י ,צ"א כ"ג בכתלים דבוקים תיםיז החצאי בשאין ד"דלמ ו(פ

שאר כילה, אבל באיסור ר באשיעור אסור מהתורה, שדין חצי שיעור נאמר מהכתוב 'כל חלב' האמו

 בפחות בלא ,יעורש חצי ותולא שמחשיבו מעשה בעושה דדוקאאיסורים לא נאמר דין זה. עוד כתב, 

. אצטרופיל חזי הבי מרינןא לא שמחשיבו דבר עושה אינו מבערו ואינו בביתו שמניחו מה מכזית

 בוחיי צטרףמ פ"בכא כזית אוכל אם אכילה דבאיסור הדבר בטעם כתב )ס"ס פא( הארי שאגתובשו"ת 

 ,לחיוב ההאכיל שיעור יםומשל מצטרף מיהו דהא ,למפרע אכל באיסור תחלה שאכל מה נמצא עליו

 פחות צלוא ששהה ז"וכ הבאול מכאן יעבור לכזית זמן אחר ישלים אם לואפי ראהיל ב לענין אבל

 למפרע י"ב איסורל יבואש א"דא וכיוןאין איסור למפרע אפילו לאחר שהשלימו לכזית,  מכזית

 .לאצטרופי דחזי אטעמ שייך לא זה צי שיעורח בשהיית

 ר.עג"כ חייב לב -חוט העיר, שגם אם שיעור הכזית הוא רק בצירוף ה )אות נז( שער הציוןה

 סעיף ט':

 הכלב מאכילת ונפסל איסורו זמן קודם שנתעפש חמץ 

 )מה:(שנינו בפסחים 

לין אוכ מטמאה טומאת - כלה"תנו רבנן: הפת שעיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאו

 בכביצה, ונשרפת עם הטמאה בפסח"

ולה ך גם עכ שריפה. כהצרי אינה כלבהפת מאכילת  נפסלה דייק מדברי הגמ' שאם (:יג) ף"ריה

פסל מע שכשנומש ",לכלב מלאכול שיפסל עד טמא אדם לאוכל המיוחד כל" )ח, ו(מהמשנה בטהרות 

 .:(טו פסחים' עי) בעלמאמאכילת כלב אינו חשוב לאוכל וחשוב כעפר 

 ז"ע) בלהנ שמה אל לגר אויהר שאינה נבלהלאדם, וקי"ל ששאע"פ שאינה ראויה  (ר"ת ה"ד) ן"רה כתב

 הכמ בה מעלח שראויה מפני. אפ"ה צריך לבערה בפסח בחמץ אפילו שרי לפגם טעם ונותן :(סז

 רשהפ בא) לתאיכבמ איתא והכי , כפי שיש חובה לבער שאור אע"פ שאינו ראוי לאכילה,אחרות עיסות

 .(יט' פס ב"פי י

 פסח.בותר לקיימו ... מהכלב מאכילת ונפסל איסורו זמן קודם שנתעפש חמץ :שו"עכתב ה

 יןא ברובו קר אפילו ,מאכלה לתוך כלב מאכילת שנפסל זה חמץ ממילא נפל אםש )( חק יעקבכתב ה

 .המאכל אותו לאכול לאסור
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 שרפו או חרכו עד שנפסל מאכילת כלב 

  ".וזמנ לאחר אפילו בהנאתו מותר זמנו קודם חרכו" )כא:(שנינו בפסחים 

ת דין בפהמותר, כפי  שאחרת לא היה ,לכלב מלאכול שנפסל וכגון (חרכו ה"ד) תוספותה כתבו

 זמנו קודם רכושח ודוקא (שם) ן"הר עוד וכתב. '(גמ ה"ד: ה) ן"רוה (א' סי ב"פ) ש"ראה שעיפשה. וכ"כ

 .לגמרי ליה דשריף עד איסוריה פקע לא זמנו לאחר אבל

חמץ,  ול בו איסורדם שיחת קובדין הוא שאפילו באכילה מותר, כיון שיצא מתורת פ )שם( ר"ןכתב ה

ל ל הפת אין עם אוכאילו אלא לפי שאין דרך אכילה בלחם חרוך נקט לשון מותר 'בהנאה', שאפ

ת עדשאע"פ שבטלה  סתבר,כתב שאינו מ )שם( רא"שה אולםאכילה זו שם של 'אכילה' אלא הנאה. 

  .הברצלוני הרב סור! וכ"כא -סו"ס מכיון שהוא אוכל האוכל אצל כל אדם, 

 .בפסח ימולקי מותר, בלכל ראוי שאינו עד ונחרך (ן"ר -זמנו  קודם) באש ששרפו או ...חמץ :שו"עכתב ה

אינה שאכל אכילה  "כ כיי ביוכתב שגם לדעת הרא"ש ודאי אין חיוב מהתורה בזה, שהר )סק"ח( ט"זה

 ראויה הוא פטור.

  ייחדו לישיבה או טח אותו בטיט 

 )מה:(שנינו בפסחים 

 . רבי שמעוןת אחרותפני שראוי לשוחקה ולחמע בה כמה עיסומחייב לבער,  -"הפת שעיפשה 

 -ה ייחדה לישיבשאור ש כילה, אבל כופתבמקויימת לא -בן אלעזר אומר: במה דברים אמורים 

שי איצחק בר  בר איני? והאמר -אלעזר. בטלה... אמר רב נחמן אמר רב: הלכה כרבי שמעון בן 

א מתני הא. ל אמאן דמתני ה -לא!  -אין, לא טח  -בטלה. טח  -אמר רב: אם טח פניה בטיט 

ר אשי ר רב יצחק בר, דאמלעזאיכא דאמרי, אמר רב נחמן אמר רב: אין הלכה כרבי שמעון בן א

 טלה וכו'.ב -אמר רב: אם טח פניה בטיט 

 על אף נמי קמא וללישנא יהעל דפליג מאן ליכא בתרא ללישנא דהא ,אשי רב יצחק כדרב פסק טורה

 ם"רמבה , וכ"פרב אמר חמןנ מרב טפי דמחמיר משום כוותיה פסק הא מתני לא הא דמתני דמאן גב

 .()ב, טו

תם תקפה גם מחלוקש רטולעיל הבאנו את מחלוקת הר"ן והרא"ש לגבי הנאה ואכילה, וסובר ה

 לסוגייתנו, כשייחדו לישיבה וטח אותו בטיט.

 .בפסח ולקיימ מותר, בטיט אותו וטח לישיבה שייחדו או ...חמץ :שו"עכתב ה

 ז"עי ליהטבד משום והטעם ,מאכילה החמץשאם טח בטיט מהני אפילו לא נפסל  )ס"ק מב(מ"ב כתב ה

 בטיט ניהפ וטח איתא גמראב אבל צד מכל אותו לטוח דצריך משמע המחבר מלשון והנה. אוכל משם

 .צד מכל שאור הפיכת פני היינו 'פניה' דמפרש ואולי

שמותר להשהותו,  )ס"ס יז( שתיה אבןרעל עכברים המורכב מחיטים המצורפות ברעל, כתב בשו"ת 

 לציון אורשכיון שייחד אותן לשמש כרעל עכברים ואף ציפה אותן, בטל מהן שם אוכל, וכ"פ בשו"ת 
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והוסיף, שההיתר הוא מהטעם הנ"ל, ואין להתיר מטעם שאין הן ראויות לאכילת  )ח"ג פ"ח תשובה ח(

)חוט שני פסח  גר"נ קרליץוה כלב, שהרי החיטים עצמן ראויות לאכילה כשיקלפו את הרעל מעליהם.

גר"מ ה םאול כתב שגם לאחר שיקלפו את הרעל הן מסוכנות למאכל ולכן מותר להשהותן. פ"ז סק"ג(

 סובר שאסור להשהותם בבית, כיון שעכ"פ כעת רוצה בהם. )מאמ"ר ג, טו( אליהו

 סעיף י':

 כתיבה בדיו המבושל בשכר שעורים 

 רבא דאמרוכ ,בו לכתוב רמות שעורים בשכר מבושל שהוא דיו (ט"קכ' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 ןכגו מניםבסמ המבושל יודד נראה (שם) י"אשיר וכתב .זמנו לאחר בהנאה מותר זמנו קודם חרכו

 מנוז קודם וכחרכ והוי פסחה קודם הכלב משתיית נפסל ודאי מרים שהם ל"וויטריאו עפצים טחינת

 .זמנו לאחר בהנאה דמותר

 .בו לכתוב מותר, שעורים בשכר מבושל שהוא דיו: שו"עכתב ה

 סורא כלב ילתמאכ שנפסל וחמץ פיו לתוך קולמסו שיתן חיישינן לאד )ס"ק טו( מגן אברהםכתב ה

וכ"פ  .אחשביהדמשום  אסור הונובכ לאכלו דדוקא ,קפידא ליכא בכוונה שלא שנותן דכיון ,באכילה

 .)ס"ק מה( מ"בה

 מריםה דברים ושאר םדעפצי והטעםבישל את הדיו קודם זמן הביעור, ביאר ש )ס"ק מד( מ"בה

 בלא .במועד בו לכתוב מותר ולכך ,לכלב אף לשתיה ראוי שאינו עד השכר פגמהו בודאי בו שנתערב

 .זמנו ודםק כלב מאכילת שכרה נפסל שלא כיון בו לכתוב אסור ,ל"הנ הדיו את בפסח יגו בישל אם

מבואר שגם כשמכניס חמץ הפסול מאכילה לתוך פיו אין בכך בעיה כיון שאינו מתכוון לאכול את 

או מי פה  שמותר להשתמש במשחת שיניים ו()ח"ג פ"ח תשובה  לציון אורהדיו, ומשום כך כתב בשו"ת 

שיש בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב, שכן אין המשתמש מתכוון לאכול אותם, אלא לשטוף את פיו 

שנשים מורחות לצבוע את שפתותיהן העשוי מחמץ  ולפלוט אותם מיד לאחר השטיפה. וכן שפתון

שנפסל מאכילת כלב, מותר למורחו על השפתיים, אע"פ שבשעת אכילה חלק מהצבע נדבק באוכל, 

 גרי"ש אלישיבה אולם לעניין מי פה. )א, כה( בושם קנהוכ"פ בשו"ת  מ"מ הרי אינה מתכוונת לאוכלו.

קר הדין אין בעיה להשתמש בהם בפסח, מ"מ משום כתב שאע"פ שמעי )אשרי האיש ח"ג פנ"ח אות טז(

שגם לחומרי ניקוי  )אות טו(חומרא דפסח ראוי שלא להשתמש בהם אא"כ יש עליהם הכשר. ודעתו שם 

)בעיתה אחישנה זצ"ל  יוסף יעקבגם הרב  ראוי שיהיה הכשר לפסח, אע"פ שאינם ראויים לאכילת כלב.

ת משחה כשרה. ובמשחה למשחת שיניים, צריך לקחכתב שאע"פ שאין צורך בהכשר הבד"ץ  אות ד(

שפסק  )ב, ה( למשה תפילהוכן ראיתי בשו"ת  א עם טעם טוב צריך הכשר טוב.של ילדים שהי

 שלפעמים נשאר קצת בפה ומתכוין לאוכלו.  ,שבמשחת שיניים יש להחמיר
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 סעיף יא':

 עריבות שלשין בהן חמץ 

 חמיןב אותן שרוחצים המ על לסמוך אין השנה כל בהן שלשין עריבות ש"מפרי יחיאל ר"הכתב 

 נןלית צריךו ,מצרפו והכלי כזית הכל בין בהן ישאר שלא לנקרן אפשר אי כי ,מהן החמץ ומנקרין

 ירוחם רבינו ,(ו אות, ו"הט קושטא דפוספ"ב ) הגה"מוכ"כ  .בטיט לטוחן או הפסח לאחר עד גויל במתנה

 .ביטולה על סומכין ןהמקיליהוסיף דו ,מרדכיוה (כב אות עד' עמ צח' סי) ק"סמ ,:(מז ה"ח ה"נ)

 לע טיט בקיד ,להוציאו כולי ואין נצרים בסלי חמץ או הכלים שבסדקי בצק (רמז' סי) רוקחה כתב

  .שאור כופת גבי :(מה) גמ'ב כדאיתא הבצק

; מהן החמץ יןומנקר בחמין ןאות שרוחצים מה על לסמוך אין, חמץ בהן שלשין עריבות: שו"עכתב ה

 אחרל עד יגול במתנה ליתנן יךוצר; מצרפו והכלי, כזית הכל בין בהן ישאר שלא לנקרן אפשר אי כי

 לעשות ובוט: "ארמוהוסיף ה. ולהוציא יכול שאינו נסרים שבכלי לבצק ה"וה. בטיט לטוחן או, הפסח

 ומפה. השנה כל פת הםב שמניחים בכלים וכן, (ו"מהרי) השנה כל קמח בהם שמניחים בכלים כן

  .(ל"מהרי) בפסח עליה משלהשת כדי כבוס וצריכה ניעור לה מהני לא, קמח שק על מונחת שהיתה

ין אותן י דידן מנקרהני נשנו, דכתב שזוהי חומרא יתירה ולא נהגו בה אבותי )ח"א סימן תפח( רדב"זה

, לשין בהם פתשדולים רים גביאר דהכא מיירי בעריבות העשוים מנס )ס"ק טז( מגן אברהםהיטב. ה

 פשיטא סדק שום הםב ואין חתא מחתיכה העשויותשיש חריצים בין נסר לנסר, אבל עריבות קטנות 

 ם.א להשתמש בהל, אך בפסח שמ"מ כל האמור אינו אלא להצניען אליה רבהוהעיר ה .לנקרן דיכול

ח רק לאחר הפסומורה, גמתנה במביא את העריבה לגוי יתן לה אותו ביאר שכש )ס"ק יז( מגן אברהםה

 יחזור ויטלם ממנו.

 בתערובת חמץ תרופות 

 סי"ז( יו"ד סי' פד) ברהםיד אהבנדון האם לצורך רפואה מותר לאכול חמץ שנפסל מאכילת כלב, כתב 

)או"ח  פרסו כתבשו"ת כ"כ בוכל, שמותר, דמכיון שאינו אוכלו אלא לשם רפואה, אין הוא מחשיבו כאו

 ס"ס עה() אריה תשאגבשו"ת  אךועוד.  )מהדו"ת סימן סה( שלמה מנחת, )ב, צב( משה אגרות, סימן קיא(

 .אוכלו"ס לכתב שאף אם אוכלו לשם רפואה אחשביה לאוכל, ולפיכך אסור לחשאיב

ה שאינה ראויה לאכילה שמעורב בה חמץ כדי לדבק את התרופות, כפי שמצוי היום בתרופות ותרופ

שמותרת  )קטז, ח( חזו"אהעשויות בצורת גלולות שהחומר המדבק אותן עשוי מעמילן חיטה, כתב ה

, שכן דעת האוכל אינה לשם אכילת החמץ המדבק, אלא אף לחשאיב"ס, ואין אומרים כאן 'אחשביה'

התרופה עצמה. וגם אם נפסלה מאכילת אדם בלבד התיר החזו"א, שכן אינה ראויה  לשם נטילת

התיר להשתמש בכדורים  (. ובשו"ת יחוה דעת ב, ס)עמוד קכ עובדיה חזוןב להחמיץ עיסות אחרות. גם

שהואיל ואין החמץ בעין אלא בתערובת ל"ש בזה  שיש בהם תערובת חמץ שנפסל מאכילת כלב,

)ב, צב.  משה אגרותאך הוסיף שטוב לבקש תרופות שאינן מכילות חשש חמץ. וכ"פ בשו"ת  אחשביה,

פסק שמותר לחשאיב"ס לבלוע בפסח תרופות שיש בהם חשש  )ב, ד( למשה תפילהובשו"ת  .ג, סב(
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תערובת חמץ, אם טעמם מר. וכן מותר לבלוע כדורים המצופים בעמילן חמץ. וכל זה בחולה שחלה 

שאם לא מצא  )מאמ"ר ג, ז( גר"מ אליהוהדעת  ל אדם החש מיחוש כלשהו אין להקל.בכל גופו, אב

תרופה כשרה לפסח, יצפה אותה בקפסולה ויבלע. כך שגם אם יש חלק חמץ ממותק, אינו נהנה ממנו 

 כלל.

ותם בציפוי קים אממתיואם כמות החמץ שבתרופה מועטה מאוד ומעורבת בדברים מרים, אלא ש

ין זה שיתכן וא קצד( "מ הע'ש"כ פ)שגרש"ז אוירבך זה יש לו הנאה באכילה. דעת ה מתוק ורק מציפוי

 צופות בחומררות הממפות סובר שתרו )חוט שני פסח פ"ז סק"ב( גר"נ קרליץה אךנחשב לדרך אכילה. 

 ביתו.קן במתוק אינן פסולות מאכילת כלב, ואם אסור לאוכלן, אסור גם להחזי

"ז גרשה, כתב הפה מרל תרושללעיסה כלל אלא לבליעה כגון גלולות אכן, תרופות שאינן עומדות 

 ך אכילה. לא דרדבר כהשמותר לחשאיב"ס לקחתם כיון שנחשב  )מנחת שלמה ח"א סימן יז(אוירבך 

אגרות האות". ולמד ני הנכל מי"כל דבר שמותר לקיימו מותר להנות ממנו בפסח ב )סכ"ד( גר"זכתב ה

אכילה  משים בהם ע"ין משת"ב שאילסוגיהן, זריקות, טיפות עיניים וכיוצלעניין משחות  )ג, סב(משה 

אין חמץ וכד' ו ול שללכוהאלא שימוש חיצוני, שמותר לחולה להשתמש בהם, אף אם מעורב בהם א

עם טמואין לאסור  מנו.להם הכשר לפסח, כיון שהחמץ בהם נפסל מאכילה ונפסד צורת החמץ מ

תמש להקפיד להש , שישוסיףל תענוג ולא במושח לשם רפואה. וה'סיכה כשתיה' שהוא רק בסיכה ש

 סור חמץ היהמן אילת זבאלו שיצורם לפני הפסח, שאם נעשה בפסח הרי מבואר שאם בשעת תחי

 )חלק עזראלי ציץ ת"וש"ע ב. ועהחמץ בעין, אף שנתעפש אח"כ עד שאינו ראוי לכלב מ"מ חייב לבערו

 . ' ר(פ"מ הע) שש"כו (יזא, ) שלמה מנחת ,כ( פרק כה סימן י

שאם  נ סק"א(תא סימן הם ח")נשמת אבר גרש"ז אוירבךהקונה בפסח תרופות העשויות מחמץ, דעת ה

מצם ינו צריך לצרן, אעבו בשעת קבלת התרופות בבית המרקחת מתכוין שלא לקנותם וגם לא שילם

ביא מץ נוקשה, הא מחיהובת בכמות שהוא מקבל. אלא שיש לו להניחן במקום מוצנע. אבל אם התער

 ביתו אפילו מדרבנן.שלכל הדעות מותר להשהותן ב (85)הליכות שלמה פסח פ"ד אחרות הלכה הע' 

 מוצרי קוסמטיקה  

  אכילה.אוי לשתכשיטי נשים מקרי נוקשה מטעם שאינו ר )אות יב( שער הציוןכתב ב

לב, כפסל מאכילת מץ שנהם חולהשתמש בקרם לחות, סבון, איפור, תמיסה לעדשות מגע וכד' שיש ב

ת באין היא נחש כשתיה, שמותר, שאף לדעת הסוברים שסיכה )שם שאלה ו( לציון אורכתב בשו"ת 

גם  .(פסח פ"ד סי"א ת שלמההליכו) גרש"ז אוירבךשתיה לעניין שנאמר ע"י ש'אחשביה', וכן הורה הכ

אר תמרוקים דם ושפור, אוכתב שמותר לנשים להשתמש בפסח באבקת אי )ב, ה( למשה תפילהשו"ת ב

פ "עוכיוצ"ב. א עלייםנשחת מללא בירור מוקדם כל כשרותם לפסח. וכן מותר להשתמש בסבון, אמה 

שאף  ח אות טו("ג פנ"האיש ח )אשרי אלישיב גרי"ש, דעת המאידך שיש לחוש לתערובת חמץ שבתוכם.

ם י להשתמש בהן ראוץ אייקר הדין אין איסור להשתמש בדברים אלה, מ"מ משום חומרא דחמשמע

 אא"כ יש עליהם הכשר לפסח. 



 85 _______________________________ בו חמץ הפסול מאכילת כלבעישון סיגריות שמעורב 
 שמעורב בו חמץ הפסול מאכילת כלב עישון סיגריות 

שן חמץ אסור לעטבק באת ה שאם שורים במשך ימות השנה מג"אהביא בשם ה )סימן תסז ס"ק לג(המ"ב 

ש לדון ין חמץ ומר דיחהסביר שאפשר שמשום  )סימן תסז ס"ח( בית מאירה את הסיגריות בפסח.

א אחשביה, אל ו מדיןר אינכתב שהאיסו )או"ח סימן רמב(מהר"ם שי"ק שהעישון 'אחשביה', ובשו"ת 

כגון  ת שהוא בעיןו כמואוכל, שדוקא בחמץ שנועד לשלא שייך בזה היתר מאכל הפסול מאכילת כלב

נועד  ר שמלכתחילהך בדבב, אלחם, אמרינן שמותר לקיימו ולהינות ממנו בפסח כשנפסל מאכילת כל

ת ות שזאת צורסיגריכן בלשם הנאה מסויימת ומהנאה זו אינו נפגם, בזה לא נאמר ההיתר, ול

נמצא הם, ומנאה רת ההשתמשות וההההשתמשות שלהם אסור אף להריח את הטבק, שזאת צו

 שנהנה כדרך הרגילה בשאר ימות השנה.

לו ה מלגלג על אהיבי חכם צהכתב שמותר לעשן טבק זה, וכתב שאביו  )סוף הסימן( מור וקציעהה אך

לב סח מאכילת כדם הפל קודכיון שנפסשהיו מקפידים לקנות לפסח טבק שיוצר בלי תערובת חמץ. 

 מותר להנות ממנו בפסח.

קים יש לחוש שמדביות שסיגר פסק שמותר לעשן (. ושו"ת יחוה דעת ח"ב סימן סא)עמ' קיט חזון עובדיהב

ים שכיום נותנ כתב ות ב(חישנה א)בעיתה אזצ"ל  יוסף יעקבאמנם הרב  אותם בחומר שיש בו חשש חמץ.

 ר.גמו בסיגריות חומרי טעם וריח ולכן יש לאוסרו מכל וכל והרי הוא חמץ
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 דין חמץ בערב פסח לאחר שש - סימן תמ"ג
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 זמן איסור החמץ 

 )כח.(שנינו בפסחים 

 -וכרת  ר עליו בלאונו עובזמ "תניא חמץ בין לפני זמנו בין לאחר זמנו עובר עליו בלאו תוך

תוך  יו בלא כלוםובר עלינו עאאומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו  רבי שמעון, רבי יהודהדברי 

 ו עובר עליו בכרת ובלאו ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה"זמנ

 שלפני זמנו הינו משש שעות ועד שתחשך. רש"יופ

 מאורה בעלו מ ג., ז.(ל בעה"השגות ע)השגות פ"א ה"ח, וב ראב"ד. האנחלקו הראשונים כמי לפסוק להלכה: 

. ביתו. באכילתו משבש הילהל דעפסקו הלכה כרבי שמעון ולכן מותר לאוכלו  )ג. ד"ה והא, ז. ד"ה מני(

 "םרמב. הגנן. מדרב בהנאה גם פסק כר"ש, אלא שלדעתו אסור )ח"ב הל' בעור חמץ קכה.( העיטור בעל

"ש רכג דקי"ל דאע" עמו,וט )סימן ד( רא"שוקין עליו משש שעות ולמעלה, וכ"ד הלכתב ש )א, ח(

ל הסתמך על בעזה ולבהתיר לכלל שאין  ב"יוהוסיף ה בלאחר זמנו, בלפני זמנו קי"ל כר' יהודה.

  .שראליהמאור, שהוא יחיד העומד בפני רבים, והוא דבר שפשט איסורו בכל 

 )יא:, כא.(עוד שנינו בפסחים 

ל מר אוכלין כודה אוי יה: ר''מ אומר אוכלים כל חמש ושורפין בתחלת שש רבמשנה"]יא:[ 

ום המעונן. ימשום  זירה: אלא אמר רבא גגמראארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש. 

ה מאכיל לבהמ לאכול ותר: כל שעה שממשנהמר רב נחמן אמר רב הלכה כרבי יהודה. ]כא.[ א

הא  אי ר' יהודההודה דר' י: מתני' דלא כגמראלחיה ולעופות ומוכר לנכרי ומותר בהנאתו. 

רים יא ב''ש אומנא דתנתאי איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל. מוכרו לנכרי: פשיטא לאפוקי מה

 ל שעה שמותרכומרים א'ה לא ימכור אדם חמצו לנכרי אא''כ יודע בו שיכלה קודם פסח וב'

ם קודם ור שלשים יוור למכאס לאכול מותר למכור, יהודה בן בתירא אומר כותח וכל מיני כותח

ייא רב חדל אמר רב גי אמרלפסח. עבר זמנו אסור בהנאתו: פשיטא לא צריכא לשעות דרבנן ד

 ושין"חוששין לקד תא איןדניבר יוסף א''ר יוחנן המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קור

יו נלא יעלים עיויאכלו שם עד שכשמאכיל לבהמה חיה ועוף, צריך שיעמוד עליה )סימן א( רא"שכתב ה

 מהם עד שיאכלו ויבער המשוייר.

 ליהנות אסור נכרי של חמצו אפילו: רמ"א), בהנאה אסור ד''י ביום ולמעלה שעות משש מץח: שו"עכתב ה

 חמישית שעה מתחלת דהיינו קודם שעות שתי חכמים ואסרוהו, (ח''י סימן ש''וריב ן''ת סימן טור -ממנו

 קודם יאכלנו לא שודאי ביחד הרבה אפילו לנכרי למכרו ורשאי בהנאה מותר חמישית שעה כל ומיהו

 מה ויבער ממנו יצניעו שלא לראות עליהם שיעמוד ובלבד ועוף חיה לבהמה להאכילו ויכול פסח
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 העיבור ובשנת: רמ"אוהוסיף ה. בהנאה גם אסרוהו ולמעלה ששית שעה ומתחלת ממנו ששיירו

 ריש ה"מבפי ם''רמב) היום שליש עד חמץ לאכול ומותר היום ענין לפי שעות הארבע אלו ארוך שהיום

 (א''קכ סימן הדשן תרומת) חצות קודם שעות' ב עד אומרים ויש. (ו''ומהרי ברכות

 , וכתב עליורייתאאה מדאושאסור בהנ ט( )א,דעת הרמב"ם שהשו"ע פסק כהביא  )סק"א( מגן אברהםה

יין בשער )אך ע ביתושה דתשצות עמשמ"מ אינו עובר בבל יראה עד הלילה, רק על  )פ"ג ה"ז(הרב המגיד 

 נודע . ובשו"תל יראה(איסור ב אם בעשה ד'תשביתו', וע"ש בדין, שלכמה פוסקים אין עובר בזמן זה כי ב-הציון א

, לא בערב פסחאינו א דחה דברי האומר שהעשה דתשביתו א. הובא בשע"ת א(ס-)מהדו"ת סימן ס ביהודה

עת ברכה על מניהתקנה לא נולא בשאר ימות הפסח, שהרי גם אם בודק באמצע הפסח צריך לברך, ו

 רק על עשיית המצוה. האיסור

וכתב  כבים.את הכוצר עד כתב דנקטינן לחומרא וחושבים מעלות השח )סי' תלא סוד"ה כתיב( "חבה

 בא"ח, הח אות ע(לסימן  אל ח"ב)חיים ש חיד"אוכ"פ ה שלכתחילה טוב להחמיר כדעה זו. )סק"ח( מ"בה

י יו"ט )מעדנ מודותחלחם ו לבושה אמנם .)ח"א עמ' רמח( עולם הליכותו )ויקהל, ד.שו"ת רב פעלים ח"ב סמן ב(

 מגן אברהםה וכתב ."אגרוכ"ד ה כתבו שחושבים מהנץ החמה עד סוף השקיעה. פסחים ב.ד"ה והא(

יא "ד הי"א שהבמוך עש לסישאין ביניהם אלא דבר מועט, ונראה שאם שכח ולא מכר חמצו  )סק"ג(

ביאר  )סק"ג( ט"זלא שהא .ק"ט()ס מ"בוכ"כ ה הרמ"א, ואם הוא יותר משעה עד חצות מותר למוכרו.

יום, ודחה בלקים "ד חשתה"ד רצה לומר שאנו מחשבים לפי השעות שלנו המתחלקות בשווה בכ

  נה.כדעה הראשו הדין עיקרודבריו, ולכן כתב שהדעה השניה שהביא הרמ"א היא לאו דסמכא כלל, 

 שרף יין של וצרא שמכר גוןכ עליו בעליו שם שנקרא דבר אפילובשם האחרונים, ש )סק"ד( מ"בכתב ה

 פ"כע לו מכרש כיון ,בפסח ןבה מחזיק גוישה כשיראו בפסח הישראל לו שמכר שיחשדוהו גזרינן לא

 מחמיר בזה. ב"חה אך. למכור המותרת בשעה

"פ שלאחר עיל עכגוי מולשעה שישית אם מכר בדיעבד בש )סי' תמח משב"ז סק"ו( מגדים פריכתב ה

ה )ד" הלכה רביאו. הב, מ() ומשיב שואלהפסח לא יהא נקרא חמץ שעבר עליו הפסח, וכ"פ בשו"ת 

 עליו הפסח. שעבר חמץ כתב שיש מהאחרונים שמצדדים שגם לאחר שש אם מכר לא נקרא אסרוהו(

 להריח ריח חמץ 

גוי אסור  חמץ שלמלהנות  דמשום שאסור )סימן תמח(האחרונים בשם  )ד"ה אפילו(באור הלכה כתב ה

 .להריח גם פת חמה של גויים בגלל שנהנה מהריח

תר ומד לריח מואינו עדדבר ש )יו"ד סימן קח(מפקפק על דין זה, דלפי מה דקי"ל  חמד משהה אמנם

 ינוא פת אםר זה קר דבב שעיחמץ ואפילו בישראל. אמנם הביה"ל כת להריח בו, ה"ה לגבי ריח פת

 בפסח חמץדב ד"מ לחדכתב  ח()יו"ד סימן ק, והגר"א )ועיין לעיל ריד, ב(לא ברור כ"כ  לריח עומד

 .ו לאוכלו, וכן יש לאסור מטעם שמא יבואמילתא ריחא נןאמרי במשהו דאיסורא

שלהם אף  אפיותויים או משמותר לעבור ליד בתי גכתב  )פ"י סע' יב( כהלכתו פסח סידורובספר 

 יח.ת מהריהנוחרת, אך לא יתכוון לשנודף מהם ריח של חמץ, ואף אם יש לו דרך א
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 סעיף ב':

 ישראל שיש בידו חמץ של ישראל אחר 

 )יג.(שנינו בפסחים 

ץ רי' והיה חמוה עכבנקב"מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה ו

ו לישית אמר לשהמתן  לו מבצבץ ויוצא ובא לפני רבי שעה ראשונה אמר לו המתן שניה אמר

מר רבי יהודה אכנכרים לאו המתן רביעית אמר לו המתן חמישית א''ל צא ומוכרה בשוק מאי ל

 רב יוסף לא לישראל כרבי מאיר"

הב"י  ריותו, וכתבב באחחיי הוסיף שאם לא מכרו צריך לבערו בזמן איסורו אפילו אם אינו טורה

ערו, דוע צריך לבמקשה  , וגםהעיר שהדבר אינו מפורש ב"חה אךשמקורו מההוא עובדא דר' יוחנן. 

ן זה למד הטור דיוליו, ור עלכן ביאר שמ"ש הטור שצריך לבערו הוא כדי להציל למפקיד שלא יעב

 רו.רו אם לא מכח לבעש לטרובשעה חמישית, וה"ה שי שימכור בשוק שרבי הטריח את ר' יוחנןמכך 

 בא אל ואם ,תחמישי שעה דע יעכבנו ,בפקדון אחר ישראל של חמצו בידו שהיה שראל: ישו"עכתב ה

 .אחריותוב חייב אינו םא אפילו איסורו בזמן לבערו חייב מכרו לא ואם ,גויל ימכרנו בעליו

. רו קודם לכןר למכ' מותהריוח קונים בשעה שאם הוא דבר שלא ימצא ב )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

רו לל מותר למכונים כמצא קהביא דבריו באופן שונה, שרק אם מסתפק שלא י )ס"ק יא( מ"באמנם ה

  "ש.עוזל, ישמא  שלא יתכן להתיר למכור מחשש )ד"ה לנכרי(מקודם, וביאר בבאור הלכה 

סור אחר הפסח, אליר לו שיחז אם הוא במקום שיודע שיוכל למכור לגויש )שם( אברהםמגן עוד כתב ה

 .)ס"ק יא( מ"בוכ"פ ה למוכרו מכירה חלוטה.

 ן שלא יעברוי בעניו לגושחייב באחריותו אע"ג שאפשר דהמפקיד מכר )ד"ה ומ"ש מהא( ב"חכתב ה

 )סק"ה( ברהםמגן אוסיף הו. והבערל עליו, מ"מ אין ספק מוציא מידי ודאי ושמא לא מכרו, לפיכך חייב

ין בעין אם החמץ עדיוורו. איס נפקד חייב לשלם דמי הפקדון למפקיד, שהיה לו למוכרו קודם זמןשה

י ם טען 'שכחתם, ואב לשלולדעתו רק אם נתעצל ולא מכרו חיייכול לומר לו הרי שלך לפניך. 

ם הוא שומר אבזה  חלקמ ק יעקבחעת המג"א פטור, דאנוס הוא. הדשל נהר שלוםלמוכרו' כתב ה

, דזה מר שכר פטורין שוינם ובועוד מסכימים, שבין שומר ח מאיר ביתה גר"זה חינם או שומר שכר.

י ממחויב לשלם שצינו לא מולא נכנס בכלל שמירה, שאינו מחוייב למכרו אלא מצד השבת אבידה, 

 שאינו משיב אבידה.

ייב לך לפניך וחשו הרי מר לדצ"ע אם יכול לו )שם( מגן אברהםומיהו אם היה משכון בידו, כתב ה

יון דמלוה אורה נראה כ. ולכותיולפרוע לו מעותיו, או שמא כיון שהוא פשע דהו"ל למוכרו הפסיד מע

שראל שאם הלוה י כתב סק"ד() ט"זוהעל המשכון דין שומר יש לו הרי צריך לשלם לו, וסיים בצ"ע. 

גם הגוף שלו. ודבערו ללוה לחבירו על החמץ, נראה שבמקום שהיה גוף המשכון של הלוה, חייב ה

 אם מוכרו בזול לגוי בע"פ ההיזק על הלוה.
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ר עליו די שלא יעבוכבערו ריך לשאע"ג שהוא אינו עובר עליו, מ"מ צ )סק"ה( מגן אברהםו ב"חכתבו ה

הוא והחמץ בביתו יון שכשלו,  ף שהחמץ אינואעליו חיוב מהתורה לבער סובר שיש  גר"אהמפקיד, וה

וון על כל מץ' אינו מכלך ח יראה , וביאר שהכתוב 'לא)ס"ב( בית מאירכ"כ הו ,צל"חשל ישראל, וכ"ד ה

 לבערו. ישראל חייב מץ שלחותו יחיד בפרט, אלא כלל ישראל מכונים בלשון יחיד, ולכן כל מי שברש

 סעיף ג':

  בחמץ לאחר שש שעותקניה 

ש שעות שלאחר  בחמץ מובא מעשה בשפחה גויה שקנתה ירקות אות י( )הל' חו"מבאורחות חיים 

י שהן סח מותר מפנאחר הפליים חמצן של גו )חולין ד.(לפי שאינו תופס דמיו, כדאמרינן  ר"תוהתירן 

 מחליפין.

 .דמיו תופס אינו מץשח מפני ,מותר - שעות שש אחר בחמץ דבר שום קנו אם: שו"עכתב ה

תר ומש גולדעתם אע" הביא שרבים מהראשונים חולקים על פסק השו"ע, )ס"ק טז( מ"בה אמנם

שה ים, כיון שען הדממהנה לאחרים להנות מחלופי חמץ, מ"מ לבעל החמץ עצמו קנסו רבנן שלא י

סקים יר כפולהחמ , וישיעתואיסור ואינו מותר לו אלא בשמכרו או החליפו אחרים חמצו שלא ביד

אותו ותר להנות מבר, מדיזה אלו שלא במקום הפסד מרובה. וגם לדעה זו, אם עבר וקנה מהדמים א

ח מץ לאחר הפסאת הח ם מכרהוסיף, שגם א )ד"ה אם( באור הלכהה דבר דהוי חליפי חליפין ושרי.

גם לדעת שכתב  , ח()ב למשה תפילהאך בשו"ת  אסור להנות מדמיו, וה"ה אם מכר בתחילת שש.

ולספרדים  רובה.מפסד האשכנזים יש להקל אם מכר את החמץ לאחר הפסח, ואפילו אין בזה ה

 תמש בהם.ו להשלותר לכתחילה לא יקבל המעות אם מכר לאחר שעה שישית, ואם כבר קיבל מ

 ינוהי מ"מ ,ופיהג לדידיה פיובחלי לאסור בחמץ המחמירים דעת לפי דאפילו )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 מותר ע"לכו זמן לאחר החמץ חליפי את לקח אם אבל ,החמץ שנתן בשעה חמץ חליפי שלקח דוקא

 כ"אח לו ניתןש ומה ,לקיחתו י"ע מיד החמץ לו נקנה לרשותו החמץ את גויה שלקח דכיון ,לדידיה אף

)ס"ק  "במכ"פ ה. וחליפיו יקרימ ולא לחמץ כלל שייכים ואינם בעלמא כמתנה הם הרי חליפיו או דמיו

 . ח(שעה"צ כ)ה , ואין לחשוש למחמירים כיון שהוא דרבנן ומקילים בהפסד מרובטז(

 בלנות ממנו, אמץ ליהל החבעלה בלי ידיעתו אז מותר כתב שדוקא אם שפחתו קנת )ד"ה מעשה( ב"חה

ל שצ"ל שההיתר דכתב  "ה(סק) ט"זגם ה אותו האיש שקנה אסור ליהנות ממנו. ודעת השו"ע להתיר.

כ"פ ער, ולדידיה י אסוודא ר"ת הוא כיון שהגויה קנתה בלי שליחות ישראל, אבל בידיעת ישראל

 סח.מים לחמץ בפדצינו מא"כ אסור. וגם אם ישראל אחר עשה איסור וקנה ירקות אלו יש לאסור, ש

ו ים שלא מצינברסו גר"אוהפרי חדש נחלקו האחרונים מה הדין כאשר קונה בפסח עצמו בחמץ, ה

פס את צמו אינו תופסח עבגם  שיתפוס האיסור על הדבר שהחליף כי אם בע"ז והקדש ושביעית, ולכן

 .)מ"ב טו, שעה"צ כא(מחמיר בזה  רבה אליהה אךדמיו. 
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 דין ערב פסח שחל בשבת -סימן תמ"ד 
 ובו ח' סעיפים

 סעיף א':

 זמן בדיקת חמץ כשע"פ חל בשבת 

 (יג. )מט.שנינו בפסחים 

י ר''מ בת דברי הש: ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפנמשנה]מט.[ "

רבעה ]יג.[ אנן. ין בזמחולוחכמים אומרים בזמנו ר''א בר צדוק אומר תרומה מלפני השבת ו

ו' לויות וטהורמאות תטות עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפני השבת ושורפין תרומ

הודה איש אלעזר בן י רי רבידב זון שתי סעודות כדי לאכול עד ד' שעותמ תומשיירין מן הטהורו

 זר בן יהודהבי אלעכר ברתותא שאמר משום ר' יהושע, אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה

 איש ברתותא שאמר משום רבי יהושע"

כר"א איש  ק דקאיר צדובדקי"ל כר"א  )טז.(כתב דברי ר"א איש ברתותא, עוד כתב  )ה.( רי"ףה

הם, הרי הם י שניאת דבר כיצד הביא הרי"ף ה"ר אפריםבשם  )ה.ד"ה ומיהו(הר"ן  תמהוברתותא. 

ר"א ופני השבת, למולין חילו חולקים בתרתי, שבחולין לדעת ר"א איש ברתותא מבערים את הכל ואפ

יור שי השבת בלא מלפנ רומהבר צדוק אמר חולין בזמנן. וכן לגבי תרומה, לדעת ר"א בר צדוק ת

י הרי"ף יישב את דבריו, ועל תמה ר"ןל, ולר"א איש ברתותא משיירים מזון שתי סעודות! אולם הכל

רין חולין ת הרי"ף מבעשלדע סיכםתמה על יישובו של הר"ן, ו ב"יכיצד הם נכונים ומבוארים בגמ'. ה

ש"י סימן ר)תשובות  "ירשגם  .(גג, ) רמב"םמע"ש ומשיירין מהן מזון שתי סעודות לאכול בשבת, וכ"ד ה

ל מצה כדי ות ולא לאכו' סעודון בהנהיג לבער הכל לפני השבת, ולשייר מז נא, מחזור ויטרי סימן ב ויט(

 שיאכל אותה בלילה לתאבון.

 מזון יןומשייר השבת לפני כלה ומבערים עשר שלשה ליל בודקין בשבת להיות שחל ד'': ישו"עכתב ה

  ...השבת לצורך סעודות שתי

 נים.אר השמו בשכם על בדיקה זו וגם לבטל, יבשם האחרונים, שמברכ ()סק"א מ"בכתב ה

 נזכר בשבת שלא בדק החמץ 

תעשה גם  חה לאה דוהנר. ואף שעש שא"א לבדוק שהרי אסור לטלטל את ב"יבליל שבת כתב ה

ן יוכש )סא, ג( םשוה ניאבה במצוות דרבנן, וא"כ תדחה מצות הבדיקה את איסור טלטול הנר, כתב

הרי , ועוד, שנרהלטול טיסור אדיקת חמץ תדחה את בשאפשר לבדוק בליל י"ג, אין לומר בזה שמצות 

וא טלטול הנר השתירץ  ד(אות י )מערכת חמץ ומצה סימן ה חמד שדיצריך לטלטל את הנר קודם שבודק. ה

 איסור חמור, ואין עשה דוחה איסור חמור.

תרא להתיר לבדוק החמץ בליל י"ד שהוא ליל שבת, ע"י העלה בכחא דהי )סימן נ( צדק אבניבשו"ת 

 היוצר ביתבשו"ת  אבל שהתירו שבות לצורך מצוה. אמירה לגוי שיטלטל את הנר בשעת בדיקת חמץ.
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)ובליל פסח יבדוק את ביתו  . ודי לו בביטול חמץ)סימן צה( מבין פנישו"ת וכ"כ בהעלה להחמיר,  )סימן יח(

סובר שהתירו לטלטל נר דלוק ע"י  )סי' תלה ס"ג( גר"זה אך .)עמ' רנד בהע'( חזו"ע. וכ"נ מדברי הלאור הנר(

כתב שבזמננו שמנקים היטב את הבית קודם הפסח,  )סי' קטו סק"א( שערים המצויינים בהלכהגוי. וב

 דינם כמקום שאין מכניסים שם חמץ, וכששכח לבדוק בליל וביום י"ג, יבדוק רק במוצאי יו"ט.

 ת בע"פ שחל בשבתדיני הסעודו 

שותה עלהיה נוהג  א( רא"ש י,ו)הובא בתוספות צט: ד"ה לא יאכל.  ר"תכיצד נוהגים בסעודה שלישית? 

שירה, צריך מצה עית בשאם עושה סעודה שליש ב"יבמצה עשירה שנלושה במי פירות. והעיר ה

 . )לקמן תע"א(לעשותה קודם שעה עשירית דמשם ואילך אסור לאכול פת 

 אלא מץבח ולא במצה לא ותהלעש יכול אינו ואז המנחה אחר זמנה שלישית דסעודה: ...שו"עכתב ה

 לאכול יןנוהג יןשא אלו ינותובמד: רמ"אוהוסיף ה. עשירית שעה קודם לעשותה וצריך ,עשירה במצה

 ודגים שרבב או תפירו במיני יתשליש סעודה יקיים, ה''בהג' ד סעיף ב''תס סימן כדלקמן עשירה מצה

 .ה''בהג' ה סעיף א''רצ סימן כדלעיל

זמן  די שיהא להםרבה כיכו הבשם האחרונים, שבשבת זו יתפללו מוקדם, ולא יאר )סק"ד( מ"בכתב ה

 ולא יבואו לידי מכשול.

ית ת סעודת שחרחלק אפת, יבהעיר, דאע"ג שאינו יכול לאכול סעודה שלישית  )סק"א( מגן אברהםה

ן, וכ"פ כנכון לעשות ש גר"א"כ ה. וכ)לעיל סימן רצא(סעודה שלישית  לשנים, שהרי י"א שיוצא בזה י"ח

 .)סק"ח( מ"בה

)ח"ג  הרזוביא בשם הת, והפירו שאם יש לו בשר ודגים הוא עדיף ממיני )סק"ב( מגן אברהםעוד כתב ה

 ה שלישית. ם סעודמקובק בתורה שרשב"י היה עוס צה, א. הובא בשל"ה שבת, תורה אור, ד"ה סוד ג'(

 סעודת שבת במצה עשירה ומבושלת 

 מבושלת, אך ה במצהלעשות שהיה ראוי )הל' שבת הגדול עמוד נח( מהרי"לבשם  )שם(המגן אברהם  כתב

 )סק"ח( מ"בלת, והעיר הה מבושבמצ הביא שיכול לקיים ()סי' קכט אות יג חיי אדםלא ראיתי נוהגין כן. ה

יים יר ובדרך החדם מתחיי אממצה מטוגנת, השבזה מותר רק קודם שעה עשירית. ולעניין לביבות 

ם אומרים מתירי"פ, הובאמת שנחלקו בזה הפוסקים האם מותר לאכול מצה מבושלת בעאוסר. 

מצה פיכך דינה כצה, לעם מטשהואיל ואין יוצאים בה י"ח אכילת מצה בליל פסח, מפני שאין בה 

אע"פ  עודה אפויה,ביסור ה אל עליעשירה ואין איסור לאוכלה בע"פ. והאוסרים אומרים דמכיון שח

סק תי הדעות ופשהביא  ט(ר ו, ל)עמ' רס. ויביע אומחזון עובדיה שנתבשלה לא פקע מעליה האיסור, ב

 כדעה ראשונה.

 (י ח"ב סימן פחפלאג' למהר"ח) חיים לבוכשקשה לשמור על החמץ שלא יתפזר וכיוצ"ב, כתב בשו"ת 

"א סימן )ח משה גרותאו"ת פ בשן עולה מדברי הב"י. וכ"שיקיימו את סעודות השבת במצה עשירה, שכ

 . קנה(



 דין ערב פסח שחל בשבת -סימן תמ"ד  ________________________________________ 92
 ל הסדר, כתבה בלי"ח מצי בהם ולעניין מצות שנאפו בכוונה שלא לשם מצות מצוה, וא"א לצאת

תב כ אמנםועוד.  (מ)ד,  נתן רותלהולאסור אכילתם בליל פסח, וכ"פ בשו"ת  )ח, לז( יצחק מנחתבשו"ת 

ת החמץ מסעודו אריותשבער את שבמוסדות ציבוריים וכיוצ"ב שמן הנמנע ל )ג, כו( דעת יחוהבשו"ת 

לשם מצות  ה שלאכוונבהשבת, נחשב הדבר לשעת הדחק גדול ואפשר שיאכלו מצות אלו שנעשו 

 , ובליל שבת יש יותר מקום להקל.מצוה

כול לקיים יביתו, בלל חמץ כתב שהרוצה שלא להשאיר כ וחזו"ע עמ' רסב()א, צא.  דעת יחוהובשו"ת 

פוגה היטב ס המצן שהמצות סעודות שבת במצה מבושלת בתוך מרק של בשר או של עוף, באופ

 בטעם המרק. ושישאר עליה צורת פת, באופן שיש בה כזית.

בא בהל' י' לפסחים. הוחבסוף )ר חתם סופומי שאין לו חמץ ולא מצה עשירה לצורך סעודה שניה, כתב ה

וחה דאורייתא ודמהיא  שבת שיקיים את הסעודה במצה, משום שמצות סעודת חג בחג פסח פכ"ו אות לט(

 יתר.האין  ישיתאת איסור אכילת מצה בע"פ שהיא מדרבנן בלבד, אך לצורך סעודה של

א. הובא מהדו"ק ס"ס כ) הודהבי נודעהרמ"א ציין שאין נוהגים במדינות אלו לאכול מצה עשירה. אך ה

 ר לאכול מצהי שמותודא סח עצמו לערב פסח, ולדעתו עד חצותהקשה, שאין ראיה מפ בשע"ת א.(

צורך לם הוא עכ"פ אסיד, א הפלעשירה בע"פ, והמורה להקל כל היום אפילו בלא צורך חולה או זקן 

 קצת, ורק בפסח עצמו מחמירים.

 ,יל לחם משנהחם בשבלאירו לבני ביתו, שבשבת זו לא יש )אגרות חזו"א ח"א סימן קפח( חזו"אכתב ה

שר לצרף מצה בת אפליל ש. ויש שכתבו שרק ב)צו, ה( בא"חוכ"פ ה אלא יצרפו מצה כלחם משנה.

ף מצה ללחם מלצר ימנעללחם משנה, אך בסעודת הבוקר שיש איסור מדינא לאכול מצה, יש לה

 .(אות ב )עיין שו"ת לבושי מרדכי מהדו' תליתאי חיו"ד סי' מח אות ב. ופסק"תמשנה 

 סעיף ב':

 חמץ ביום שישי זמן ביעור 

 רב שבת קודםחמץ בעה ו אתכשחל י"ד להיות בשבת, שישרפהנהיג  רש"יש )סימן תקמג(כתב המרדכי 

 שאר השנים.בחליף לא יחצות גזירה שמא ישהה אותו לשנה הבאה אחר חצות, וצריך לשורפו ש

ת. אחת חצובער נים לששאר ב: טוב לבער בערב שבת קודם חצות כדי שלא יבואו לטעות שו"עכתב ה

 : וביום השבת יבטלו.רמ"אוהוסיף ה

ן כרי כבר כתב שה, הקאל"כ דכתב דנ"ל שביום שישי בשעת הביעור א"צ לבטל,  )סק"ג( מגן אברהםה

רך ר לצוישמשי ה בפתוזוכ משום שחוזר )סק"י( מ"בוכ"פ ה ו ומה חידש כאן הרמ"א?! הב"י בסעיף

 השבת, ויש לחוש שמא ישאר מהם מעט.

גרצ"פ כתב ש'קודם חצות' לאו דוקא, אלא ר"ל בתחילת שעה שישית כמו בשאר שנים. ה ()סק"ט מ"בה

כתב שאע"פ שבשאר שנים צריך לבער עד סוף שעה חמישית הוא  (4)מקראי קודש ח"א סימן מח הע'  פרנק

מבטלים את החמץ בשבת ולכן אין להקפיד  בתכדי שיוכל לומר את נוסח הביטול, אך כשע"פ חל בש

כתב שאפשר לבער בכל שעה  )דעת תורה( מהרש"םוה יום שישי עד סוף שעה חמישית.לבערו ב



 93 _____________________________________________________ מלאכה בערב שבת
 מאמר מרדכיה אמנםשישית, משום שבכל שנה הוא גזירה שמא יטעה בשעה, והוי גזירה לגזירה. 

ועוד, כתבו בפשיטות שיבער כבכל שנה עד סוף שעה  )אות כב( כה"ח, )כלל קכט ס"ט( אדם חיי, )סק"ג(

 חמישית.

 בערב שבת מלאכה 

 די שלא יטרדכשהוא  .(סחים נ)פ רש"יהנה בטעם איסור מלאכה בע"פ אחר חצות בשאר השנים, כתב 

"פ לפ"ז גם כשעוילה. ך הלבמלאכתו וימנע מהכנת צרכי הפסח והכשרת הכלים ואפית המצות לצור

 לםאוי החג. ל צרככאת  חל בשבת יש לאסור עשיית מלאכה ביום שישי, שהרי ביום זה מכינים

, בת קרבן פסחן הקרוא זמכתבו ע"פ הירושלמי שטעם האיסור הוא משום שאז ה וסיעתו תוספותה

 אחר חצות.ללאכה מיית ולפ"ז כשחל פסח בשבת, הואיל וקי"ל פסח דוחה שבת, אין לאסור עש

 )מנטובה( אריה ורגשם ספר בכתב  )ח"ב סימן לח אות פד( שאל חייםבשו"ת הפוסקים נחלקו בדין זה: 

איסורא דיסור ביעור מא באדיל דצ"ע אם לענין מלאכה ג"כ דינו כשאר ע"פ שאסור מחצות ואילך, או

. ליכא למיחש דרבנןכה מדאורייתא איכא למיחש שמא יבוא לטעות בשאר שנים אבל באיסור מלא

 ת הגדולהכנסה ךאמיר, כתב שהרוצה להחמיר יח )הל' שבת הגדול עמ' נו( מהרי"לוכתב שבדרשות 

ומרא, וכ"כ חדרך  פילואכתב שלא ראה שנזהרים בזה  דר ההגדה שלו הנקרא פסח מעובין סימן צג()בס

ת יביע ובשו" .עמ' רנה) יהון עובדחזוכ"פ ב דמותר. )ח"א סימן סד( אמת זרעבשם  )סימן תסח אות א(המחז"ב 

 וע"ע לקמן סימן תסח, מ"ש. .(אומר ח"ו סימן מז

 סעיף ג':

  הנדבק לכליםבישול חמץ 

לים שיצטרך ר שמבשא כל דב, שמנהגם לא לבשל דייסא ולהאי רבבשם  )סי' מח ח ע"ג(כתב הכל בו 

שבולי  הדיחו. וכ"כריך לן שצהדחה בי"ד שחל להיות בשבת, וכן אין עושים פת צנומה בקערה מכיו

 .ן קנט()שערי תשובה סימן צג, הלכות פסוקות סימ גאוניםבשם ה )סוס"י רו(הלקט 

סיף בקערה. והו צנומההו פת אין מבשלין לשבת זה דייסא וכיוצא בה, ואין עושין ב: שו"עכתב ה

ץ להעביר החמ ו מעטהדיח: ואם עבר ובשל והמאכל דבוק בקדירה ואי אפשר לקנחו, יש לרמ"אה

 . )מהר"י וויל ס"ס קצג(

ר מות הם, הכאריך לצאין  ביאר, שאע"פ שבשאר שבתות אסור להדיח כלים אם )סק"ה( מגן אברהםה

 .א"א בקינוח דיף אםוי, עשאם אפשר להדיח ע"י ג )ס"ק יד( מ"בכדי להעביר החמץ. ומ"מ כתב ה

יף , והוס()שם במ"וה סק"ד() הםאבר מגןשטוב לבשל בכלים חדשים, וכ"כ ה )ס"ס קצג( מהר"י ויילכתב 

 יוםה חצי אחרו ,חמץ של יםקר מאכלים אוכלים להיהתפ שאחר במדינתנו מקומות בכמה נהגו יוםשכ

 .'ג סעודה בזה םויוצאי פסח של בכלים ושנתבשלו בתנור שעמדו חמים תבשילים אוכלים

החמיר ל ועוד שיש לא( )ג, יהלו שבט, )פסח מעובין( הגדולה כנסתולנוהגים איסור בקטניות, כתב ה

 .היקל בזה )ס"ח( ערוך השולחןה אמנםשלא לבשל בשבת זו מאכלים אלו. 
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 סדרלסדר בשבת את שולחן ה 

ן את כל לכן יש להכייום. והאותו שאסור להדיח הכלים כיון שאין צריך להם שוב ב )ס"ק יא( מ"בכתב ה

תב ככניסת החג, בש או מע" צרכי הסדר מע"ש או רק לאחר כניסת החג. וכאשר אינו יכול להכינם

 לו בשבת. נות אשולח שאפשר להקל ע"י גוי, כיון שסו"ס צריך לאכול על )ס"א(הדעת תורה 

זמן מהחול,  וך לושה לחסכתב דלא מקרי הכנה אלא במקום שכוונת העו )א, סא( מהרש"גובשו"ת 

דבר האם לא יעשה שמקום בל באמפני שבשבת הוא פנוי יותר, ובעשייתו דבר זה בשבת מרוויח זמן. 

יף מעשה של להחל עושהבר ההוא במוצ"ש כלל, נמצא שאין כוונת הבשבת, לא יוכל לעשות הד

מנוחת י הלהסיק מדבר ניתן . וכןמז(ת)והביא דבריו הגרע"י בחזו"ע שבת ב' עמ' החול ליום השבת ושפיר דמי 

א עשהו, וכן שלים לא דבר אה, אולם לא סמך על סברא זו אלא במקום שיתקלקל )ח"א עמ' רמו( אהבה

ש"ג ת דברי המהרהביא א (' כז)שבת ח"ד עמ חזון עובדיהמעשה זה לצורך חול. וב יהיה ניכר שעושה

לם בת עצמה. אורו בשלסד ולפ"ז כאשר אין ביכולתו לסדר את השולחן בזמן אחר, מותר להלכה.

חב רגון שהמקום כאה"כ, ודם צכתב שאם יש צורך גדול להכין השבת וכליו ק )עמ' רסח(בחזו"ע פסח 

 כולים להקל בביה"ש דמוצ"ש.ובה"ב מרובים, י

 סעיף ד':

 ניעור המפה וקינוח הקערות 

ין יטמנם מן העואצבעו ביפה  שלאחר הסעודה ינער המפה ויקנח הקערות )כלל כד סימן א( רא"שכתב ה

י קים, ולכן דדלחם  רורישנראה שמדובר כשיש במפה פי ב"יעם שאר כלי חמץ שנשארו. וביאר ה

ליהן. מתבערים מא ם והםרגליבעליהם שאין בהם שיעור וגם נדרסים  בניעור המפה ושוב אינו עובר

 ולכן א"צ להוציא מרשותו.

 את בו לרה"רלא לצשו ע"מ לשהרגילים לתת הפת שנשאר לגוי, ראוי לתת  )פ"ג אות ג( הגה"מכתבו 

 דרך הערמה ודבר מועט, אבל לתת לו ע"מ לצאת אסור.

ות באצבעו הקער יקנחוינער המפה שאכלו בה  : אחר שאכל בשבת זה סעודת שחריתשו"עכתב ה

שות לצאת בו לר ת שלאל מנעויטמנם מן העין עם שאר כלי החמץ ואם נשאר פת יכול ליתנו לגוי 

 הרבים דרך הערמה ודבר מועט.

העיקר תמא מותר, ותן בסנ םם אביאר שא"צ לומר לו בפירוש שלא יוציאם, אלא ג )סק"ו( מגן אברהםה

ל ין הדרך לאכוון שאור, כיכתב שסתמא אס )אות ז( חק יעקבה אמנםא לרה"ר. שלא יאמר לו להוצי

 וציא.ישלא  שבעל נפש יחמיר להתנות עמו ע"מ )ס"ק יז( מ"בבבית ישראל. וכתב ה

חיצה מפת קואם העיר מו ציאם,כתב שבזמנינו שאין רה"ר מותר לצוות הגוי להו )סק"ז( מגן אברהםה

רה"ר  ב שלנו שאיןכת סק"ה() ט"זהבאריכות. גם  )סימן שמה(בזה לעיל ומעורבת לכו"ע שרי. ועיין מ"ש 

 מותר לתת לו הרבה, אלא דצריך שלא יוציאו חוץ לתחום.

ת לו הרבה וא לתיסור השמותר לתת לגוי דבר מועט כמה פעמים, והא )סק"ח( אברהם מגןכתב ה

 ווני.גת מותר בכל כרמליוב ת,שהוא כדי סעודה אח )סק"כ( מ"בושיעור דבר מועט, כתב ה בפעם אחת.



 95 ______________________________________________________ מכירת חמץ בשבת
י בבגד. מו ע"י שינובד בעצוי יכגשמ"מ טוב לכבד את הבית ע"י גוי, ואם אין לו  )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 "ב ד"ה ויש()סי' שלז ס הלכה באורהובזמנינו שכל הבתים מרוצפים, ואין בזה חשש השוואת גומות, כתב 

 שאין להחמיר בדבר, ומותר לישראל לכבד את הבית בעצמו.

 מכירת חמץ בשבת 

ה תת בשבת במתנריך ל"ש, צשאם שכח למכור חמצו שיש לו בחדר מיוחד בע )אות ח( חק יעקבכתב ה

שבת, מכר דאסור במקח ווי כהלגוי החדר עם מסירת המפתח. ואפשר שאפילו מכירה ג"כ מותר, ולא 

חזיר לו י יואם יודע שהג דיף,כיון שאינו עושה רק לינצל מאיסור חמץ. אך מ"מ אם אפשר במתנה ע

 לוקח אינו ואפיל ניגוו בכל וראס דמכירה ודעתו ,ז"ע חולק )סימן תמח אות טז( גר"זה אולםאחר פסח. 

 המקח סכום קציצת בלי שבשוק כשער לו מוכרו או המקח סכום עמו קוצץ אלא ,כלל ממנו מעות

 התירו לא חמץ ביעור תמצו לצורך היא זו שמכירה פ"אע ,הקניה מדרכי באחד החמץ לו ומקנה

  .כ(סק" מ"ב)הכל מובא ב מצוה לצורך אפילו גמור וממכר מקח בשבת חכמים

ול ץ, שאינו כלוד חמעקנה וכשמוכר את החמץ בע"ש בשעה חמישית כשאר שנים, ויתכן שעד שבת י

שכשמוכר  ות טו(אמן נח ח"ב סי) שלמה מנחתבמכירתו משום שהוא 'דבר שלא בא לעולם', כתב בשו"ת 

מכירה. סודר בשעת האת ה ה לולגוי בקנין סודר יתנה עמו שהקנין יחול סמוך לשבת, ולשם כך יקנ

 ועוד.  )או"ח סימן קכו( צבי הר, )מערכת חו"מ סימן ט אות לה( שדי חמדוכ"כ ה

ש י שמוכר מע"מלענין  (י' קנט)מהדו"ק ס רעק"אולהתנות שהקניין לא יחול אלא בשבת, כתב בשו"ת 

 ' רה()או"ח סי "קר"ם שימהת תנה שיחול הקנין בשבת, שיש בזה משום איסור קנין בשבת, ובשו"ומ

ם ץ עבור אנשיר החממוכ חשש לדבריו לענין מכירת חמץ. אמנם במכירה הנהוגה בזמנינו שהרב

גוי שהמכירה תחול בשבת, שיתנה עם ה (20)הגדה של פסח ע"פ פסקיו עמ'  גרי"ש אלישיברבים, דעת ה

ה, שהחמץ מוקצ יסורומן אכן שיהיה מי שלא יבער את החמץ שהשאיר לסעודות השבת, ואחר זשית

ת אתבו שמוכרים ועוד כ וס"י נ()ח"ו ס ומשיב שואלובשו"ת  שוב לא יוכל לטלטלו ולהוציאו מביתו.

מץ יו את כל החמעכש ר לוהחמץ בשעה חמישית עם כל פרטי המכירה, וכותבים בשטר מכירה שמוכ

רו למכור ים אסוסקפואף שהרבה  .ץ שיהיה בבית למחרת בשבת בסוף השעה החמישיתוחשש חמ

ה תנאי במכיר רק ישח, והחמץ לגוי בשבת, כיון שהמכירה הייתה בע"ש עם קציצת הדמים והמק

 בשבת, בזה יודו שמותר. ןשיחול הקני

 

 סעיף ה':

 דין חמץ שנשאר אחר האכילה 

ליו כלי עד ופה עלו וכום שבת אחר ארבע שעות, מבטשאם נשאר מהחמץ בי )ג, ג( רמב"םכתב ה

 מוצאי יו"ט ומבערו.

 ב ומבערו.ום טויצאי : אם נשאר חמץ אחר שאכלו מבטלו וכופה עליו כלי עד מושו"עכתב ה

 . כא( )ס"ק מ"בה . וכ"פ(ר בס"ד)כמבואהעיר, שדין זה הוא כשאין לו גוי שיקבל ממנו  )סק"ו( ט"זה
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תהה עד שעה אם נשוצרו. להשליכו לבית הכסא אם יש לו בית הכסא בחכול יכתב ש פרי מגדיםה

, מנגד לבית הכסא. הר אוק בנשישית דאז אסור בהנאה ואסור בטלטול, אפ"ה מותר ע"י גוי, שיזרו

אוי רשום שעדיין מעולם, המן  סובר שהטלה לבית הכסא אינה חשובה כביעור )סי' קטז ס"ק טז( חזו"אה

יעור ו"ע חשוב כבי, לכמרכז וי, אך בבית הכסא שלנו שנשטף ויוצא לביובבהמה לאחר ניק לאכילת

 וכמשליכו לים. 

 רואוכ"כ בשו"ת  רבים,שות השאסור, אלא ישליך לר )צו, ג( בא"חולהשליכו לאשפה שבביתו, כתב ה

ף אם ב לבערו, ואא חיירי הוהמשום שכל החמץ שראוי עדיין לאכילת כלב  )ח"ג פי"ד תשובה ב( לציון

 שליך לפח רק פירורים הריהם מצטרפים שם לכזית.ה

 נו נחשב רכושם שאישבמקו לימד זכות )ד, נו( יצחק מנחתבשו"ת  ,ולהשליכו למיכל האשפה שבחצר

חשש  נף איןוטמוכיון שהוא  הדיירים שבחצר אלא העיריה היא הבעלים של המיכל אפשר להקל בזה,

זה שאין לחוש ב והוסיף, ק כד()הליכות שלמה פסח פ"ח ס" גרש"ז אוירבךשיבוא להוציא החמץ. וכ"ד ה

אכן  להשתמש בו. ל אדםיד כמשום בעלות העיריה על הפחים, שדינו כהפקר משום שהרשות נתונה ב

 כתב המנחת יצחק שראוי לתת בו חומר הפוסל את החמץ מאכילת כלב.

 נות.ור שועיין מ"ש לקמן סימן תמה לגבי זריקת חמץ לאשפה ועוד דרכי ביעו

 סעיף ו':

 בשבת ביטול חמץ 

 בפת וזוכה שחוזר לפי הדליל שלא די בביטול ב"ישביום השבת יבטל החמץ. וביאר ה טורכתב ה

 עליו. ויעבור בבית ממנו ישאר שמא לחוש ויש למאכלו, ששייר

 הואש כדרך החמץ טללב צריך, שחרית סעודת אחר בבית החמץ ישאר שלא י"אעפ: שו"עכתב ה

 .שנים בשאר מבטל

 .אתמולמ ביטל כבר אם ואפילו. חמישית שעה בסוף שמבטל )ס"ק כב( מ"בכתב ה

כון שאף שבחול נ (הנה כ"זוטז ד"ה  )ח"ג פ"ז תשובה לציון אור, כתב בשו"ת נוסח הביטול בשבתובאשר ל

אשונים חוש לדעת הרבד, לו בללומר 'ולהוי הפקר', בשבת לא יזכיר נוסח זה אלא יכוין לכך בליב

 שאסור להפקיר בשבת.

 סעיף ז':

 היוצא מביתו ונזכר שיש לו חמץ 

 )מט.(שנינו בפסחים 

שיש  : ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו, ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו, ונזכרמשנה"

מבטלו  -יחזור ויבער, ואם לאו  -לו חמץ בתוך ביתו. אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו 

בלבו. להציל מן הנכרים, ומן הנהר, ומן הלסטים, ומן הדליקה, ומן המפולת יבטל בלבו. 

.. עד כמה הן חוזרין? רבי מאיר אומר: זה וזה בכביצה, רבי .יחזור מיד -ולשבות שביתת הרשות 
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. מראג בכביצה. -בכזית, וחמץ  -דה אומר: זה וזה בכזית. וחכמים אומרים: בשר קדש יהו

יחזור מיד! אמר  -ורמינהו: ההולך לאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ולשבות שביתת הרשות 

רשות, דברי רבי  -רבי יוסי. דתניא: סעודת אירוסין  -רבי יהודה, הא  -רבי יוחנן: לא קשיא; הא 

בסעודה שניה, אבל בסעודה  -יוסי אומר: מצוה. והשתא, דאמר רב חסדא: מחלוקת  יהודה. רבי

בסעודה ראשונה,  -דברי הכל מצוה. אפילו תימא הא והא רבי יהודה, ולא קשיא: הא  -ראשונה 

: אני לא שמעתי אלא סעודת אירוסין, אבל לא יהודהבסעודה שניה. תניא, אמר רבי  -הא 

 : אני שמעתי סעודת אירוסין וסבלונות"ייוססבלונות. אמר לו רבי 

 אלא .(י: ד) הלי סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא משוםהטעם שהקלו להולך לדבר מצוה, הוא 

 .אדאורייתא אוקמוה מצוה ביטול ובמקום ,ביעור הצריכו .(כא) שחכמים

 ,(ג"ע קכ דף חמץ עורבי' הל ב"ח) ורהעיט בעל"פ וכ ,יוסי כרבי פסק הברצלוני הרב (ח י"סוס) ש"הרא כתב

 המשנה אלא תבכ לא .(טז) ף"ריה אך' שמובא במשנה הכוונה גם לסבלונות. האירוסין סעודת'ו

 .(ט, ג) ם"רמבה , וכ"כבלבד כצורתה

 טעםש יב"ביאר הו. שהות שם יש אפילו שההולך להציל מבטל בליבו ואינו חוזר (שם) מגידה כתב

 .בביטול ליה דסגי תורה דין על דבריהם העמידו נפש פיקוח חומר מפניהדבר, 

 כדי שם השבית תלקנו תחוםה על להחשיך הולך שהיה רש"יולגבי שביתת הרשות שחוזר מיד, פירש 

 ,מצוה יתתשב לקנות אבל, מיד וריחז - הרשות לדבר שם למחר לילך, אלפים ולהלן משם לו שיהא

 אבל .ופסח את לשחוט כהולך והיינ - המשתה לבית או האבל לבית לתחום חוץ מחר שילך כגון

 שביתת הומ מפרש (ז"ה ג"פ) מיובירושל ,מצוה לדבר אלא מערבין איןדחה פירושו, שהרי  (שם) ש"ראה

 עצמו צורךל יצא וכתב סתם (םש) ם"רמבוה ,בחכמה ממנו שגדול מי אצל או רבו אצל ההולך הרשות

 .מיד יחזור ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר

 בבית ןאירוסי סעודת לאכול וא בנו את למול כגון, מצוה לדבר עשר ארבעה ביום ההולך: שו"עכתב ה

, לאו ואם; רויבע וריחז, למצותו ורולחז ולבער לביתו לחזור יכול אם, בביתו חמץ לו שיש ונזכר, חמיו

 ולא ובלב לנויבט, האנס מידו ומהמפולת הדליקה ומן הנהר מן להציל הולך היה ואם. בלבו יבטלנו

 מכאן פחות, צהכבי עד, חוזר ואה כמה עד; מיד יחזור, עצמו לצורך יצא ואם. שהות יש אפילו יחזור

 . ודיו בלבו מבטלו

לכן  ם אירס קודםאר שא, וביהתקשה בהיתר עשיית סעודת אירוסין בע"פ ובע"ש )סק"ט( מגן אברהםה

ם לעשות ותר גאז מואסור לעשות הסעודה בע"ש, אבל מותר לארס בע"ש שמא יקדמנו אחר, 

דת , חשיב לסעוסעודההודם קהסעודה. וגם כששולחים סבלונות בזמן כתיבת התנאים שהוא זמן רב 

אחר כתיבת ושין לעודה שעכתב שהס )סימן ע( יאיר חוותבשו"ת  אמנם. )ס"ק כד(מ"ב וכ"פ ה מצוה.

ים, שסעודת חולק אינםכתב ליישב ולומר ש פרי מגדיםהתנאים אינה חשובה לסעודת מצוה. ה

ינה ה סבלונות אבלחים א שולשידוכין נחשבת לסעודת מצוה דוקא כששולחים בה סבלונות, אבל אם 

 נחשבת סעודת מצוה.
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ץ בע"פ, ותיר רוסיןדת איכתב שהאחרונים תמהו כיצד אפשר לעשות סעו ה סעודת()ד"באור הלכה ה

ת פדה היא בלא כ הסעואזי ע" )כדמשמע לכאורה ממה שאמר אם יכול לבער ולחזור(שאם מדובר לאחר חצות 

ץ, יל איסור חמת בשבביעיראלא משתה בעלמא, ואפילו אם הסעודה בבוקר הרי צריך לפסוק בשעה 

 ב. סעודה גדולה שאסרו בע"ש, שהרי יכנס לחג כשהוא רע ואין זו בכלל

אבל  ע"י אחרים, קיימהא"א לדדייק דמשמע שדווקא החתן אינו מחוייב לחזור,  )סק"י( מגן אברהםה

 א מקרי מצוהילה למעודת כתב שההולך לס מגן האלףגם האדם אחר ההולך לסעודת מצוה יחזור. 

ל שאכול סעודה לה או ות מצוכתב 'מי שיצא לעש )ג, ט( רמב"םה אמנםלעניין ביטול מצות ביעור. 

 ע"י אחרים. עשותה"א לאמצוה', ומשמע שאינו מחלק בין מצוה שאפשר לעשותה ע"י אחרים או 

 הביא שנחלקו בזה האחרונים. )ס"ק כה(מ"ב וה

ץ אינו ת שהחמשישי דמשמע שהיוצא לדבר מצוה והוא לאחר שעה )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

טפי,  תשביתו חמירעשה דושה, עברשותו כדי שיוכל לבטלנו, מחוייב לחזור ולבער, דהאי עשה והאי 

 תמץ בביתו, מצמו חסח עשיש בפשכל שעה עובר עליו. אך מת מצוה עדיף מהשבתת חמץ. ואפילו 

ק ך שש שהוא ר, שבתופן אחרכתב באו אליה רבהה אך .בי מת מצוה(כט לגמ"ב )והסכים עמו ה מצוה עדיף

 נא. ע לדידצ" )אות כג( שעה"צמדרבנן לא אלימא למידחי מצוה דאורייתא. וכתב 

יוכל להציל ודאי שביודע שהיוצא להציל לאחר שעה שישית, דוקא כש )ס"ק יב( מגן אברהםכתב ה

 ףכסה אךורה. בת החמשפק נפשות דוחה אפילו א יחזור, דסל -אח"כ צריך לחזור, אבל אם מסופק 

וכל יא יטרד ולא ר, שמא יחזולועוד כתבו שגם אם יש לו שהות בודאי אח"כ להציל  יעקב חק, משנה

לחזור ת וכואם יכול לל הכי, דה"ה להזק ממון דינא )ד"ה להציל( באור הלכהלהציל אח"כ. והוסיף ה

 נשאר בצ"ע לדינא.

בטל, אינו יכול לשיסורו אזמן  שאם שכח בביתו פחות מכזית, אפילו לאחר )ס"ק יד(מגן אברהם כתב ה

ס' ם ע"ז, שהתופקפקי רעק"או פרי מגדיםה אולם. )ס"ק לג( מ"בוכ"פ ה אינו מחויב לחזור לביתו.

רו חר זמן איסובל לאו, אלא הקלו בזה אלא כשעדיין אפשר לבטל )שממנו הביא המג"א ראיה לדבריו(

 להחמיר אפילו בפחות מכזית. שכבר א"א לבטלו יש

 סעיף ח':

 היתה לו עיסה בביתו וירא שמא תחמיץ 

 )ז.(שנינו בפסחים 

בטיל. והא מא, ולא מצי יה קייממיא, ולאו ברשותכדאורייתא ד -"....כיון דאיסורא דרבנן עילויה 

 םוי דאחד שבת ואח מבטלו בלבו, -תניא: היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו 

בתר  -וב טלא יום גון שחל ארבעה עשר להיות בשבת. אמשכחת לה, כ -טוב. בשלמא שבת 

סה נזכר שיש עיוסקינן, ר יעקב: הכא בתלמיד יושב לפני רבו עבאמר רב אחא  -איסורא הוא! 

דיקא נמי,  תחמיץ.דמי מגולגלת בתוך ביתו, ומתיירא שמא תחמיץ קדים ומבטיל ליה מיק

 בית המדרש, שמע מינה" דקתני: היה יושב בתוך
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 .תהולאפו ילךול לקום יכול אין ורב כבוד אימת ומפני, החמיצה שלא - מגולגלת עיסה :י"רשופי

, מיצההח לא עדייןד - נמי דיקא .יועל נאסרה שלא, ברשותו היא דעדיין, בלבו - לה ומבטל דקדים

 יוא, לבוב מבטלה הוא שםמ ולילך לקום יכול שאין מפני דמשמע, המדרש בבית יושב היה: דקתני

 לבב השבתה, יותר לעשות בידו מה, פנוי היה אם ואפילו, המדרש בבית יושב לי למה - גמור בחמץ

 ביעורו...  זהו

 םקוד לבוב מבטלה, חמיץת שמא וירא אחר במקום טרוד והוא בביתו עיסה לו : היתהשו"עכתב ה

 .ואיסור זמן אחר הוא אם, מועיל הביטול אין החמיצה אם אבל ;שתחמיץ

 הוה החמיץ לא דייןע שעה האותשב כיון ,בביטול די איסורו זמןביאר שאפילו הוא אחר  )סק"י( ט"זה

 .)ס"ק לד(מ"ב . וכ"כ האיסורו זמן קודם כמו דינו

להשאיר את  א ראויללא"ה הבשם האחרונים שדווקא אם הוא טרוד דינא הכי,  )ס"ק לה( מ"בכתב ה

א לומר שבכה"ג לשע"כ  פמ"גהבשם  )אות לא(ל ביטולו. ועיין בשער הציון העיסה שתתחמץ ולסמוך ע

מץ, יתו לבער החלך לבך ליחלה תקנת חכמים לבער. אך מ"מ נראה שמיד לאחר שפסקה טירדתו צרי

 ב לילך תיכףו מחוישאינ שמהרמב"ם משמע )שעה"צ אות לב(שעכ"פ יש חשש שמא יאכלנו. עוד כתב 

שגם אם יש  )ד"ה והוא( הלכה באורלביתו, אלא רק כשיגיע לביתו מחויב לבטל, וצ"ע בטעמו. והוסיף ה

 לו מצה שאין לו מקום לאפותה דינא הכי.
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 דין ביעור חמץ -סימן תמ"ה 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 מצות השבתת חמץ 

דה איר ור' יהות ר' מחלוקהמצוה להשבית את החמץ, ולומדת ממ עוסקת במקור )ד:(הגמ' בפסחים 

יסור אהלרוב הדעות  ניסן."ד בלגבי זמן ביעור חמץ, שיש איסור מהתורה להשהות חמץ מחצות יום י

 תשביתו ראשוןיום הב אך" מהפסוק הנלמדת ע מחובת השבתת חמץ, מצוהבלהשהות את החמץ נו

 ."מבתיכם שאר

 :(כז: )כא., מובא בגמ' וגדריה מצות השבתת חמץבאשר ל

זורה ום: אף מפרר אומרי מיםחכאומר: אין ביעור חמץ אלא שריפה, ו רבי יהודה"]כא.[ משנה: 

ותן: ומה פה. והדין נלא שריאמץ לרוח או מטיל לים. גמרא: תניא, אמר רבי יהודה: אין ביעור ח

לא כל שכן  -מצא יה ובל בל יראחמץ שישנו ב טעון שריפה, -נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא 

 שטעון שריפה?... 

מפרר ורה לרוח, ופרר וזמר: ]כז:[ חכמים אומרים מפרר וזורה וכו'. איבעיא להו, היכי קאמ

עבודה  ברא,ת: מסרבה. אמר ה..ומטיל לים. או דילמא: מפרר וזורה לרוח, אבל מטיל לים בעיני

ה רור. אמר ליבעי פי ה, חמץ דלשאר נהרות קאזיללא בעי שחיק -זרה דלים המלח קא אזלא 

ץ מחבעי שחיקה,  - יסה[מא]וי"ג מ רבה, איפכא מסתברא! עבודה זרה דלא ממיסה: אדרב יוסף

פירור  לשאר נהרות. -א לים המלח, ה -לא קשיא: הא  שחיקה לרבה.. .לא בעי פירור -דממיס 

 המא"בנ -חיטי, הא ב -לרב יוסף לא קשיא: הא 

ים לומדהאם  :בהכתו רתזי. נחלקו בגאאת מחלוקת ר' יהודה וחכמים ניתן להבין בכמה דרכים: 

 חמץ תעשה רקהשבתת כן ההשבתת חמץ משריפת נותר, לדעת ר' יהודה לומדים משריפת נותר, ול

. ב. ל דבר שאפשרמץ בכת החע"י שריפה, וחכמים אינם מקבלים לימוד זה ולכן לדעתם משביתים א

ה דורשת ורכן התה ולנחלקו במהות מצות תשביתו: לדעת ר' יהודה ההשבתה עצמה היא המצו

 כך שלא יהיהלימצי כי תהשבתה בצורה מסויימת, אך לדעת חכמים ההשבתה אינה המצוה אלא הי

. ג. אב סימן כ(שו"ת חלקת יוין זה בכע) חמץ ברשותו של האדם, ולכן אין זה משנה כיצד מקיימים סילוק זה

רישה ר לקיים דפשאריפה "י שנחלקו ברמת ההשבתה: לר' יהודה צריך כילוי גמור של החמץ, ורק ע

ר לא יהיה אפשדם, שאמוש זו. ולדעת חכמים אין צורך לכלות את החמץ, אלא להוציאו מכלל שי

 להנות ממנו.
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 מהות מצות השבתה 

דן במצות השבתת חמץ האם היא מצות עשה שיהא החמץ מושבת, ואם אין לו  )מצוה ט( מנחת חינוךה

חמץ אין לו מצוה לחזר אחר חמץ כדי לקיים חמץ מקיים המצוה בשב ואל תעשה, וא"כ אם אין לו 

שמא המצוה היא בקום ועשה להשבית את החמץ, ואם אין לו חמץ לא קיים את  אומצות תשביתו. 

המצוה, ולפ"ז מצוה עליו לחזר שיהא לו חמץ קודם פסח כדי לקיים את המצוה. וכן העיקר שיעשה 

לעשיית המצוה אלא העיקר שבחצות אל יהא חמץ )משא"כ אם המצוה בשב ואל תעשה, אין זמן המצוה בזמנה 

האם מצות תשביתו היא בחפצא של החמץ, שדוקא כאשר עושים  )א, ג( גר"ח. וכעין זה דן הברשותו(

 .7המצוה בחמץ עצמו עי"ז ניתר החמץ. או שמא המצוה על הגברא שלא יהא לו חמץ ברשותו

 )ד:(והנה שנינו בפסחים 

ם כתיב אך ביוובתיכם א ב, כתיב שבעת ימים שאור לא ימצ"...אמר אביי: תרי קראי כתיבי

 ר"הראשון תשביתו שאר מבתיכם. הא כיצד? לרבות ארבעה עשר לביעו

בעה ימים, תוך השחת באפילו שעה א -"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם  )ד"ה שבעת( רש"יופ

 הא חמץהיא שלא ימע שהמצוה ". ומשאחת שעה בו שהה הרי - תשביתו הראשון ביום אך וכתיב

"ד אחר חצות. וכלמיד  איסור, אך אין מצוה להשבית את החמץ. ולדעתו עובר על ה)תוצאה(ברשותו 

 . )מצוה ט( חינוךוה )ב, א( רמב"םה

א ציוה , והכתוב לעולה()פ בערה!הביאו דבריו ודחאוהו, ש'תשביתו' היא ה )ד"ה וכתיב( תוספותה אמנם

פקר, הל גרוע נעשה ביטו ע"י סובר שאפילו )ריש פסחים ד"ה מהו( ר"ןלשורפו אלא לאחר איסורו. גם ה

 והיינו שיש מצוה בקום עשה להשבית את החמץ.

מץ צוה לבער החהאם מ ש נ"משכתב ע"פ מחלוקת הראשונים הנ"ל, שי )מצוה ט( מנחת חינוךועיין ב

 מץ ברשותו. חא לו א יהדוקא בזמנו או שמא יכול לבער מתי שירצה והעיקר שבשעת איסורו ל

כתב שקיום המצוה נעשית  )שורש קצה( מהרי"ק. האומצאנו באחרונים כמה כיוונים במהות המצוה: 

ע"י שאין לו חמץ ברשותו, ואין מצוה לשרוף, אלא כל שאין חמץ ברשותו בשעה שישית קיים את 

סובר שמצות  )סימן תלא( מקור חיים. הבועוד.  )א, ט. ח"י סק"ד( חיים דברי, )תלו, כא( גר"זהמצוה. וכ"כ ה

תשביתו הוא בפועל, דוקא ע"י שישרוף את החמץ. ואם אין לו חמץ אינו מקיים את המצוה, אע"פ 

. בשו"ת גשלא עבר על המצוה. ולכן בעינן שיבטל רק לאחר שישרוף, כדי שיקיים המצוה בקום עשה. 

קיימת אלא בפועל, ומי הביא שיטה נוספת, שודאי המצוה מצד עצמה אינה מת )ד, מה( הלוי שבט

. ומ"מ אם אין לו חמץ אינו מחוייב לקנות )אע"פ שלא ביטל את המצוה(שאין לו חמץ לא קיים המצוה 

פסקי חמץ כדי לקיים את המצוה, כמו שאינו מחוייב לחזר אחר שחיטה כדי לקיים מצות כיסוי הדם. ה

                                                   
מקיים מצות הביא דברים אלו והקשה, שאין מסתבר לומר שאדם  )פסחים שיעור שביעי(בשיעורי מרן הגר"א שפירא  7

פעולה כל  כן חשיב כעושהחה, ולב מנועשה ע"י כך שאינו עושה דבר, ואינו דומה למצות שבתון, ששם האדם נמצא במצ
ו מצוה זם אחרות, הרי בדרכי מץ גםשהיא. עוד הקשה, שלא מובן כיצד ר' יהודה מודה לחכמים שניתן לכלות את הח

צוה בחפצא מף שודאי זוהי ורה, אלביע צות ביעור ע"ז דרכים שונותבחפצא ולא בגברא! עוד הקשה, הרי מצאנו לגבי מ
י חמץ ניתן , וא"כ גם לגבביעורהלונות ולא בגברא, שאין מצוה לבער את הע"ז אלא שתתבער הע"ז, ואעפ"כ יש דרכים ש

 לומר שזו היא מצוה בחפצא ואעפ"כ סוברים חכמים שיש דרכים שונות לביעורה.
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דעות צריך להשתדל להשיג חמץ כל הי"ח וכתב שכדי לצאת  הביא דבריהם )סי' תמה אות ו( תשובות

 יום י"ד בשעה החמישית.בולשורפו כדין 

ו הנשאר וציא כל חמצלא להכון שכתב שגם אם נותן את חמצו לנכרי קודם זמן איסורו, נ )סק"י( מ"בה

 ם, שהפרוריםלשרפ מניחשלו בנתינתו לגוי, כדי שיקיים מצות השבתה בשעה השישית בפרורים 

י לקיים חות כזית כדכל הפלמצו נשבתים ועומדים ואפילו מניחם אינו עובר בבל יראה, אלא יניח מח

ן תב דבריו כאכשלא  יתכןותו כתיקונה. ומשמע שלדעתו קיום המצוה הוא בקום עשה. מצות תשבי

 אלא מצד 'טוב לנהוג כן' אך לא מדינא. 

 כיצד ביעור חמץ 

משום  ,הודהי כרבי דהלכה נראהכתבו ד )כז: ד"ה אין( תוספותנחלקו הראשונים כמי נפסק להלכה: 

, תשובות רש"י סימן נא(ו. 254' יטרי עמוסימן שנו. מחזור  )בסידורו רש"יוכ"פ  שלמד את דינו ב'מה מצינו'.

 . )עשין לט( ספר המצוותוב

  ועוד. )ז.( רי"ףה, א(י)ג,  רמב"ם. וכ"פ הפסקו כחכמים (227)גאוניקה עמ'  גאונים, המנגד

ם, ואע"ג נשרפיהלל כל פירש שרש"י פסק כר' יהודה משום שמחשיב את החמץ בכ )ב, ג( רא"שה

ותר דוקא את הנ לדעתםו, דהלכה כרבים -יהודה אנן לא שתקינן. והגאונים פסקו כחכמים דשתק ר' 

 יש לשרוף משום שהוא קודש, ולכן מחמירים לשורפו.

 רמב"םה אמנם. ()שם גאוניםהכתב שהלכה כרבה. וכ"ד  )שם( רא"שורב יוסף, ה הרבלמחלוקת ובאשר 

הביא את ש"ד הטור פע)ביאר  ב"יה פסק הלכה כרב יוסף, ובדבר קשה צריך לפרר קודם שזורקו לים. )שם(

ך ו במהרה צרייחתכה לא דאפשר שרק כשהים דעת הרמב"ם בסמוך לגאונים, שלא ישליך את הלחם שלם לים(

גם  ם פסק כרבה.הרמב"בר שלפוררו, הלא"ה א"צ לפורר הלחם. ולאחר מכן ביאר שיתכן והטור סו

ר ימים הוא ח לשאם המליהסביר שהרמב"ם פסק כרבה, וביאר שלדעתו החילוק בין  )סק"א( ט"זה

 שבים המלח המים חדים ומחתכים החמץ במהרה, משא"כ בשאר מים. 

הוא  ו. פירוש זהפרר דיאם מ כתב שגם לדעת חכמים ודאי ששריפה עדיפה, אלא דאף )ד"ה רבי(ב"ח ה

 ר.מפר ע"פ הגי' "אף מפרר". אך הרא"ש והרי"ף גרסו "מפרר", ומשמע דוקא

שדוקא שלא בשעת ביעורו בעינן דוקא  )יב:(גם לדעת ר' יהודה דבעינן דוקא שריפה, מובא בגמ' 

הוא בתחילת שש וכל  ביעורו בשעת שלא "ירשופיל דבר. שריפה, אבל בשעת ביעורו השבתתו בכ

שגם לרש"י בשעה חמישית השבתתו בכל דבר, שהרי מותר בהנאה.  רא"ש)וביאר ה שרי מדאורייתאשבזמן זה  שש,

ניסה ליישב  ב"יכתב שלדעת רש"י גם היוצא בשיירא שלושים יום קודם החג צריך להשבית דוקא בשריפה. וה טורה אך

הוא משעה  ביעורו שעתו .שליוצא בשיירא מכיון שאח"כ לא יהיו עצים לשורפו, חשיב לדידיה כשעה שישית(

. שלט' סי חידושים הישר ספר' עי) תם רבינו אולם .דבר בכל השבתתו - התורה מן מוזהרש שביעית והילך,

השבתתו בכל דבר, משום שאין מצוה פירש שעת ביעורו הוא שעה שישית שאז  (הובא בתוס' ד"ה אימתי

 .חכמים כתיקון בשש מבערים העולם שרוב ,שש אחר היינו ביעורו בשעת לאלבערו אלא מדרבנן. ו

. ולפירוש זה אין כ"כ נ"מ אם הלכה כר"י או כחכמים, כיון שרוב העולם )ב, א( בירושלמי איתא וכן

 מבערים החמץ קודם לכן.
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 ואין קשה חמץה היה ואם ,יםל זורקו או לרוח וזורה פורר או שורפו חמץ ביעור יצד: כשו"עכתב ה

 בוטו ,פולשור והמנהג: רמ"אוהוסיף ה. לים זורקו כך ואחר מפררו זה הרי במהרה מחתכו הים

 כדי הבדיקה חרא מיד לשורפו רוצה אם אך ,(עצמו דברי) ביום נשרף שהיה דנותר דומיא ביום לשורפו

 .(בו הגה"מ פ"ג, וכל) בידו הרשות חולדה יגררנו שלא

 ים או שלושהה לשנל חיטכצריך לחתוך שלדעת הרמב"ם, אם זורק חיטים  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

במים.  [י"ג נמס]נמאס וא רך ם שהוולחם אינו צריך פירור משוחלקים. ולא די בכך שיפזר את החיטים. 

 "צאלבית הכסא  הלחם ליךאך אם מש ר שיש להחמיר לעשות פירור בשניהם.אולם המג"א עצמו סוב

 כ"כונהנה ממנו. שום שמלחם דגים בתוכו אין להשליך להם ה פירור. ואם יש לו מים מכונסים עם

לטחנם, יש  כם אוא לחתים וישתהה עד שיבוטרק במקום הדחק שיש לו הרבה חי, ו)סק"ה( מ"בה

 קום.מ אבל בסתמא החמירו האחרונים לעשות פירור בכללסמוך על המקלים. 

ו דם ששרף חמצלכן אודין. ביאר שאנו נוהגים כר' יהודה כהחמרה, אך לא מעיקר ה )סק"ב( ט"זה

ת י משעה שישי, שהרעולםמשעה שישית ואח"כ נמצא חתיכות חמץ, א"צ לשורפו אלא יבערו מן ה

נהג שום מרבנן, ורק מגים כנוה ומעלה אנו מקלים בחמץ כמו בשאר איסורים, ואפילו בפסח עצמו אנו

ברי דחה את ד סק"ו() "במה םאולבעלמא אנו נוהגים כר' יהודה, במקרה כזה א"צ להחמיר ולשרוף. 

ו אמץ לאחר שש חמצא  ש אםהט"ז, וכתב שהמנהג להחמיר הוא אפילו אם שורפו בזמן הראוי, וכ"

 בפסח עצמו, שודאי יש לנהוג לכתחילה לבערו ע"י שריפה דוקא.

פילו בחיוב ו, ואתשביתשנשים חייבות במצות עשה ד בא בשע"ת א()סימן פב. הושאגת אריה כתב ה

 השבתה שמשש ולמעלה.

ביד בו , הואיל ואתע(סק"ז) מ"בוכ"כ ה כתב שיש לשרוף בהושענא, )סימן פז. הובא בחק יעקב ג( מהרש"לה

ולב, יק התנור בליש להסכתב ש ()סימן קצגומהר"י וייל  מצוה חדא, לתעביד בו גם מצות 'תשביתו'.

הלכות )הרי"ל מב אולם לפנינו ומהר"י היה רגיל לעשות ממנו היסק בפי התנור בשעת אפיית המצות.

 כתב בעצי ערבה של לולבין ולא בלולב עצמו. ערב פסח עמ' עד(

 רמת הביעור 

 עשהנ לא, שאם "זב הגרוד כת. ע)סק"א( מ"בשיש לשורפו עד שנעשה פחמים. וכ"כ ה )ס"ד( גר"זכתב ה

 עד בכל מאכילת פסלנ שלא כיון ,בפסח להשהותו אסור כלב מאכילת ונפסל שנחרך פ"אע פחם

חזון ב בוכת צא י"ח.לב, יאכילת כאך אם קודם זמן האיסור שרפו עד שאינו ראוי ל .הביעור זמן לאחר

ישרף לגמרי שטב עד אש הישטוב לפרוס החמץ לפרוסות דקות כדי שתשלוט בו ה )עמ' סד( עובדיה

תם הביא הע' שבספר המכבוהביא )ה כפחמים, ואם אינו עושה כן ישפוך עליו הרבה נפט עד שיפסל לאכיל

 .שיש מי שמיקל כל שנחרך מבחוץ, אפילו אם בפנים ראוי לאכילה(

 . ומשמע)סק"ה( מ"בלבית הכסא א"צ פירור, וכ"כ השאם משליך את החמץ  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

כתב שהשלכה לבית הכסא אינה מועילה  )קיח, ג( חזו"אה אולםשהשלכה לבית הכסא חשיבא ביעור. 

אלא קודם זמן איסורו, אבל לאחר השעה השישית שכבר חלה חובת ביעור החמץ מן העולם, אין 

דיין ראוי להסקה ולאכילת חזיר, ואף אפשר שעהטלתו לבית הכסא חשובה כביעור מן העולם. כיון 
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כתב שבזמנינו נראה שגם לדעת החזו"א  )ח"ג פי"ב אות ב( לציון אורלנקותו ולהאכילו לכלב. ובשו"ת 

 שהפסולת, שבזמניהם הכסא בתי על הם א"החזו שדברי שנראהאפשר להשליך החמץ לבית הכסא, 

 שיהא ושייך, משם לקחתו שניתן במקום נמצא והחמץ, אחר למקום עוברת ולא מקום באותו נשארת

 עם מתגלגל והחמץ, מרשותו ויוצא מתנקז שהכל, שבזמנינו הכסא בבית אבל. נקיון י"ע לכלב ראוי

 .)ב, פו(וכ"כ בשו"ת קנין תורה  .כביעור הדבר שנחשב ודאי, לגמרי ונאבד, ונפסד הפסולת

ת שאין לעשו "ו(ססח פ"ו למה פ)הליכות ש גרש"ז אוירבךולשפוך נפט על החמץ בשעת שריפתו, דעת ה

חמץ ואכילת כלב, חמץ מהאת  כן, כיון שעי"ז מפסיד הוא את מצות השבתת החמץ, שהרי הנפט פוסל

ל ששפיכת ו, כיון שי"עור בין לג. אולם מי שאינו נוהג כך א)עיין לעיל תמב, ב(כזה אין חובה לבערו 

 בארם בשו"ת ג .(45ע' הלכה ה)שם, אורחות עצמה  הנפט בשעת השריפה נידון כמעשה אחד עם השריפה

גר"נ ה מנםאזצ"ל.  יוסף ביעקכתב שאין לשפוך נפט על החמץ, וכן שמעתי מהרה"ג  )ה, קכב( משה

ץ הנפט ודם שנשרף גוף החמסובר שאפשר להקל בזה, שהרי ק (11)סידור פסח כהלכתו פט"ו הע'  קרליץ

שפוגם את  -נפט  הרבה שפוךץ שאינו פגום, אך לא ימתאדה, והריהו מקיים את מצות ההשבתה בחמ

 המאכל.

חידש שלפוסקים כדעת ר' יהודה, שלומד את חיוב השריפה מנותר, יש  )שבת סו. ד"ה כוורת( רש"שה

 יצחק מנחתבשו"ת  אך ., ואף לא ע"י קש וגבבאדומיא דנותר -לבער החמץ דווקא ע"י שריפה בעצים 

כתב שגם לר' יהודה אפשר לשרוף בכל אש, ואף בתולדות האש. ודברי הרש"ש שהם  )ח"ב סימן נג(

 8 חומרא גדולה ואין לחשוש לזה.

 סעיף ב':

 איסורו זמן קודם לגוי נתינה 

 שכל שעה שמותר לאכול יכול למכור החמץ לגוי. )כא.(שנינו בפסחים 

 כס"מביאר הובער. ריך לצכתב שאם נתן את החמץ לגוי קודם שעה שישית אינו  )ג, יא( רמב"םה

יא את החמץ להוצ פילואדשלא בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר, ולכן קודם שעה שישית מועיל 

 מרשותו.

 .לבער ךצרי אינו, ששית שעה קודם יגול נתנו ואםכתב עפ"ד הרמב"ם:  שו"עה

 )ד*(החק יעקב : סק"ט( מ"ב)נחלקו האחרונים האם מותר להביא לעבדו את החמץ קודם זמן איסורו 

שאסור לתת לעבדו או לשפחתו חמץ הנשאר ביום י"ד אם החמץ רב  )שו"ת, סימן קמג( ב"חהביא בשם ה

וכ"כ  שא"א לאכלן קודם זמן איסורו, מאחר דמזונותיו עליו הו"ל כפורע חובו באיסור הנאה.

חולק עליהם, מכיון שפורע חובו קודם זמן איסורו,  )סק"ה( חמד משהה אמנם ועוד. )אות ח( ערוה"שה

כבר הביא להם. אלא שאסור לו לומר בפירוש שיחזיק הרי וכשיגיע פסח כבר אינו חייב במזונותיהם ש

                                                   
שלדעת ר' יהודה אין חיוב לכלות את החמץ דווקא ע"י  )או"ח סימן קד( סופר חתםעת הכאן המקום להוסיף את ד 8

ל שנרקב או רקיבו, ולכן כישישית שעה השריפה, אלא העיקר שיהא אפר או עפר, ולכן מועיל לזרוע חיטים בקרקע שעד ה
ת החמץ ה אין לכלות א' יהודלדעת רשסובר  )או"ח סימן רח ד"ה אמנם( מהר"ם שי"קה אולםנתמקמק נתקיימה מצוותו. 

 אלא ע"י שריפה. וע"ש שתלו דבריהם בראשונים, ונחלקו בכוונתם. 
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הוא החמץ כל ימי הפסח, שא"כ הוא רוצה בקיומו של החמץ האסור, אלא יאמר לו בסתם שחמץ זה 

 כל ימי הפסח.  יומשום חובתו להאכילו ושוב לא יהיו עליו מזונות

ל ית, או שיכוהחמיש קא בשעהנשאל האם יש קפידא לשרוף את החמץ דוו )סימן רה( יצחק שיחבשו"ת 

תכן יול את החמץ וד לאכפשר עדמכיון שבשעה זו א )תלד, ו(לשרוף בבוקר השכם. וביאר ע"פ המג"א 

 וניכר הנרא וקדם לאורף משאם ש )א, ט(אוכלין בידיו. עוד ביאר ע"פ הכס"מ  ויש קטרוג בזה שמאבד

  זה.ל החכמים עדוייש הזמן בוא עד השריפה עם דווקא להמתין וצריך, המצוה עבור ששורפו

 הנאה מהחמץ בשעת השריפה 

  )כא.(שנינו בפסחים 

, וומותר בהנאת לנכרי, לחיה ולעופות, ומוכר מאכיל לבהמה -. כל שעה שמותר לאכול משנה"

אלא  ן ביעור חמץומר: איא, ולא יסיק בו תנור וכירים, רבי יהודה אסור בהנאתו -עבר זמנו 

 שריפה, וחכמים אומרים: אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים"

 יןאד יהודה דלרבי מים,ובאשר להנאה מהאפר אחר ששרפו, הדבר תלוי במחלוקת ר' יהודה וחכ

 יןד לו אין לים מטיל או וחלר וזורה מפרר אף דאמרי ולרבנן ,מותר אפרו פהשרי אלא חמץ ביעור

 ..(לד תמורה) אסור שאפרן הנקברין דין אלא ,הנשרפין

, חליםג גבי לע ובבישלה ,אסורה פתה -האסורים בהנאה  בעצים פת אפה שאם .(כז)ומסקנת הגמרא 

ומרא. וגם והגים לחשנ (ב י"ססו) ש"ראה וכתבנחלקו האם רק כשעוממות מותר או אף אם לוחשות. 

ין בכלל הנקבר שוביםכן ח, לגבי חמץ בפסח דקי"ל כרבנן דאמרי מפרר וזורה לרוח ולבעוממות

 שאפרן אסור, הרי הגחלים אסורים.

 קודם שרפו ואם. ערלב צריך ינוא, ששית שעה קודם יגול נתנו ואם: )ג, יא(עפ"ד הרמב"ם  שו"עכתב ה

, מעלהול ששית משעה פושר אם אבל; הפסח בתוך שלו בפחמין ליהנות מותר זה הרי, ששית שעה

 הפת תהאו, אפה או בישל ואם; שליב ולא וכיריים תנור בו יסיק לא זה הרי, בהנאה אסור והוא הואיל

 .אהבהנ נאסרש אחר ושרפו הואיל, בהנאה אסורים שלו הפחמין וכן בהנאה אסורים התבשיל ואותו

והתבשיל אסורים, הרי קי"ל 'זה וזה גורם מותר', וכאן התנור הוא של היתר לכאורה י"ל, מדוע הפת 

שגורם העצים שבהן הפת  )כו: ד"ה והתניא( ריטב"אהחמץ הם של איסור! אמנם כבר כתב ה -והעצים 

נראה יותר לעין שבחו, ולכן חשיב כחד גורם. ונחלקו האחרונים מה הדין אם בשעה נאפה ניכר יותר ו

 )סק"ז( חק יעקבהתנור כבר נהפך החמץ לגחלים או אפילו לאפר חם ונאפה ע"י: ה שנתן הפת בחלל

שבחם בפת כמו  ניכר םמוסובר שאסור, שהרי בחמץ גם גחלים ואפרן אסור, וכיון שהפת נאפתה מח

רצה  )סק"ה( מגן אברהםבעצים. ואפילו אם גרף את הגחלים ואפה נגד חומו בלבד אוסר. אמנם ה

מתחילה לומר שבתנור הוי זה וזה גורם. אלא שלאחר מכן חזר בו ואסר אפילו נגד חומו בלבד. ועיין 

שרק כנגד האש של גוף החמץ אנו מחמירים, אבל כנגד חומו  ש"ךשדעת ה )ד"ה אסורים( הלכה באורב

ר הסיק אך כאש למעשה כתב שקשה להקל בזה נגד כל האחרונים. ולםבלבד אין להחמיר בדיעבד. א
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את התנור בחמץ ועצים ביחד דהוי ממש זה וזה גורם, בשעת הדחק שאין לו במה לאכול או במקום 

 הפסד כתב שיש לסמוך להקל.

ז ח, שדוקא בע"ם המלנאה לישאין לו תקנה בהולכת ה )ג, יא(כתב עפ"ד המ"מ  )סק"ו( מגן אברהםה

 ח. ים המלת הנאה למיקל בהולכ )ס"ב( לבושה אמנם. )ס"ק יג( מ"במועיל. וכ"כ ה

דמי הפת מיק בו התנור חמץ שהסנאת הה)היינו שינכה דמי ולעניין מכירת החמץ לגוי חוץ מדמי איסור שבו 

הר לפרר , והוסיף שיז(ס"ק יג) במ"שמותר. וכ"כ ה )יו"ד סימן קמב סק"ח(ש"ך , כתב הוהתבשיל שנוטל מהגוי(

כתב  "ו()סק םהרמגן אבה אמנם הפת לישראל. הפת קודם שימכור לגוי, כדי שהגוי לא יחזור וימכור

וזה  , ובפרט בזהלהקל ה יששמלשון המ"מ משמע שאין לו תקנה כלל. והוסיף דאפשר שבהפסד מרוב

 אוסר אא"כ נתערבה.  )סימן תמז( פרי חדשגורם. וה

 ת. ואם אינהא כגחלרי היהשכל זמן שקשורה בגחלת  )ד"ה וכן( באור הלכהולגבי השלהבת, כתב ה

ד סר להתחם נגלכן אולכה, הלהחמיר גבי חמץ, וכ"פ הבאור  )סק"ו(חק יעקב קשורה בגחלת, דעת ה

בת של חמץ ב ששלהכת ב, א()קמ בית הללה אמנםהשלהבת או להדליק נר ממנה וכד' שאר הנאות. 

וקו ש שמתוך עיסין לחוון שאה קשורה בגחלת, כיכאשר השלהבת אינ )קיט, ג( חזו"אמותרת. וכ"כ ה

 . א בודל יותריו הולפנ בשלהבת יהנה גם מהחמץ, שהרי אין החמץ נמצא לפניו, ומחמת שאינו

 פה.יהנה מהשרי י שלאת, כד, שיש לשרוף את החמץ בחצר ולא בבי)שם. הובא במג"א ד(מהרש"ל תב הכ

יון ר דוקא, דמכמץ בחצאת הח ם נוסף למנהג לשרוףכתב שיש טע )ס"ק יד( כה"ח. )ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה

חצרות בגגות או ב היינודתר, שדין שריפת חמץ נלמד מנותר, יש לשורפו כמו שהיו שורפים את הנו

 .)פסחים פא:(

תכפלה אם מצה נין מה הד ורם, ודןהאריך בדין זה וזה ג )ח"א סימן יא. הובא בשע"ת ה( יהושע פניבשו"ת 

 לשורפה, והיו באותה שעה מצות נוספת בתנור.והניחה בפי התנור 

 סעיף ג':

 הפקרת החמץ קודם ולאחר זמן איסורו 

 הראי מביאו ,הפקר במקום ץחמ להשליך אוסר היה קלונימוס בן יהודה רבי (כ אותפ"ג ) "מהגה כתב

 להשליכו יכול רואיסו זמן ודםק מיהו ,אחרים לכלבים ואפילו חמץ יאכיל לא דאמר (ב, א) מהירושלמי

 אין איסורו ןזמ אחר חמץ מצאי ואם .בהנאה נאסר לא ועדין הואיל שם מצויים שהעורבים מקום כלב

תן בנ"א שאו , יא()ג כס"מכ ה. וכ"שריפה היא חמץ ביעור דעיקר העורבים שיקחוהו כדי שמה להניח

ת עה שעה שישימשהגישים, המשימים חמץ בצידי רה"ר בשעה שישית או שביעית שלא כדין הם עוש

 צריך לבערו מן העולם.

 חמץ איןד, כלביםל זורקו או, תילכו נותנו אלא, החמץ לשרוף צריך ואין" (ג' סי יד כלל) רא"שוכ"כ ה

 ".נאסר שכבר לאחר אלא שרפה טעון

 חרא בו כותלז מנת על ורואיס זמן קודם חמצו להפקיר כתב שמותר (רמו סימן ב"ח) זרוע אורגם ה

  תנאי. בלא לגמרי יפקירו הפקר שבשעת ובלבד הפסח
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 מןז אחר צאומ ואם; שם םמצויי שהעורבים במקום להשליכו יכול איסורו זמן קודם :שו"עכתב ה

: רמ"אהוסיף הו. יבערנו אלא םש יניחנו לא הפקר שהמקום פי על אף, העורבים אכלוהו שלא, איסורו

 .(ל"ימהר) ביעור בתחו ישכח שלא כדי, לבדיקה שלקח הכלי ישרוף כשבדק חמץ מצא לא ואם

ק לחצירו א שזרש, אלביאר שכוונת השו"ע איננה שזרק למקום הפקר ממ )סק"ז(מגן אברהם ה

לא אכלוהו ואה שאם רהמופקרת לכל הרוצה ליטול ממנה את החמץ, ורק בכה"ג כתב השו"ע ש

וכ"כ . ק"ה()ס ט"ז"ד הוכ .השריפ, ועיקר ביאור חמץ בהעורבים צריך לבערו, כיון שעכ"פ זוהי חצרו

ת ין עליו חובשוב א יסורוארים שאם זרקו למקום הפקר קודם זמן שהאחרונים סוב ס"ק יח() מ"בה

 ביעור.

פ ב לבערו עכ"כל, חייל מופקר שאינו במקום והניחו הפקירו כתב שאם )ס"ב. הביאו המ"ב ס"ק יח(גר"ז ה

 דעתוב יהיה אול ובלבו פיוב לגמרי שיפקירנו צריך לכל, המופקר במקום הניחו ואפילו מדרבנן.

 גמור פקרה אינו כן בדעתו יש שאם אחר, יקדמנו לא אם הפסח לאחר בו ולזכות לחזור הפקר בשעת

 בו ויזכה אחר יזכה לא שמא ומצפה יושב שהוא כיון אחר בו זכה שלא זמן כל ממש כשלו הוא והרי

 הוא.

 זריקת החמץ לאשפה 

יר הדבר כהפקב ו חשויסוראע"פ האמור לעיל עולה, שאדם הזורק את חמצו לפח האשפה קודם זמן 

פנה מעיריה אינה אשר הכדין מה ההפוסקים האריכו בשאלה את חמצו ושוב אינו חייב לבערו. אלא ש

ך ככים לעיריה, השיי אשפה , וכן מה הדין בפחי)כגון ע"פ שחל בשבת(את הפחים קודם זמן איסורו 

 .ב בביעורוייינו חאשפה שבזמן שזורק את החמץ שוב אינו חשיב ברשותו, וגם אם לא יפנה הא

 למחרת רקש צרו,בח מונחתה באשפה כתב שאין להניח החמץ בשעת היתר )ג, נז( משה אגרותבשו"ת 

ת אשליך ע"פ שבשעה שמוא. אותם ולשרוף האשפות לקחת העיר ממנהלי השכורים הנכרים יבואו

, שלם ככר היהי אם אףו גדולה חתיכה יהיה אם החמץ לאשפה שוב אין אדם שיאכל חמץ זה, אף

 כ"וא ,ה משנה(זה אין זשיאכלו חמץ  )ואע"פ שיש מקומות שיש להם בהמותבעירנו  אדם לשום ליכא הא ובהמות

ט"ז הכתבו ף החמץ כפי שמ"מ למעשה צריך לשרו בפירוש. ביטל בלא אף להו שמפקיר סהדי אנן

שבת ב דיני ע"פ שחל ש"א, צו,) בא"חה. גם )א, קלז( הלוי שבט, וה)ד, נו( יצחק מנחתוהמג"א. וכ"פ בשו"ת 

ג פ"ז )ח" לציון ראו"ת ם בשוגלרה"ר ולא יניח הזבל באשפה שבביתו. כתב שיזרוק את החמץ  אות ג(

 אם אבל, עורובי בדיקה ובחי בהם אין, כלב מאכילת בודאי נפסל שבפח החמץ אםכתב ש תשובה יג(

 מכל חמץה את לבער יש דםא מאכילת נפסל אם אף, המצוי וכפי, כלב מאכילת נפסל אם יודע אינו

 .שבתוכם החמץ את שיפקיר במה די ואין, ברשותו הנמצאים האשפה פחי

 ברשותו אינואשפה שהלפח  שאם זורק חמץ )שבות יצחק פ"א אות ה(כתבו  גרי"ש אלישיבבשם ה אמנם

ששם  צויים, מפניבים מהעורצריך לבערו בהגיע זמן איסורו, ואין זה דומה לזורק חמץ במקום ש

ים זית כדי לקיייר כיש לשבפח האשפה שנמאס. אלא שנשאר החמץ ראוי לשימוש כבתחילה, משא"כ 

 בו מצות ביעור.
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מה פסח )הליכות של וירבךא "זגרשו נמצא ברשותו, דעת הואם זורק את החמץ לפח אשפה ציבורי שאינ

 צחקי מנחתשו"ת . ובשם() האגרות מששאינו חייב לבערו, וכ"נ מה פ"ח דבר הלכה כד. ושבות יצחק שם(

אי ם מכיון שודהמקלי על כתב שגם אם הפח שייך לעיריה אך נמצא ברשותו, יש ללמד זכות )שם(

 לצורך הנחת עיריהלשאל , ויש לדון את מקום הפח כמוכוונתו להפקיר את החמץ בשעה שזורקו

 הפח. ועדיף לשפוך חומר המפגל את החמץ קודם זמן איסורו.

אחר זריקתו יון שלורש, כשא"צ להפקירו במפ )שם( משה אגרותוכשזורק חמץ לאשפה, כתב בשו"ת 

ים בהמות ירק אם מצו. ושם() בישיגרי"ש אל. וכ"ד האינו ראוי לכלום, אנן סהדי שודאי דעתו להפקירו

כאן  ו, ולכן אין"ח אללבע או בע"ח שאוכלים מהאשפה, יש להפקיר את החמץ במפורש כיון שראוי

 .ממש 'אנן סהדי' שדעתו להפקירו. ולדעת הגריש"א גם בכה"ג א"צ להפקיר

ורו, איסודם זמן קרה"ר  ו בצדיאשאם הפקירו והניחו בפח האשפה ברה"ר  )עמ' סה( חזון עובדיהכתב ב

 ע"ב.תבערו יר לאפילו מצאו אח"כ שם לאחר זמן איסורו א"צ לבערו מן הדין, והמחמ
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 ובו ד' סעיפים

 א': סעיף

 המוצא חמץ בביתו בחוה"מ וביו"ט 

 )ו.(שנינו בפסחים 

 "הכלי תכופה עליו א -"אמר רב יהודה אמר רב: המוצא חמץ בביתו ביום טוב 

 בטליה דהא, ברע לא ראהי בבל, ומיהו ,ואפוקי לטלטולי חזי לא דהא - הכלי את עליו כופה :רש"יופ

 צריך - יאכלנוו ישכח שלא םמשו אלא, בלבו שיבטל צריך הבודק: לקמן כדאמרינן, מאתמול בליביה

 .כלי כפיית

 :(יב ביצה) דקי"ל ע"גא מישרפיהל מצי לא , וביו"טשורפו שרק במוצאי יו"ט (המוצא ה"ד: ב) ן"רה כתב

 אבל כאן אין ך היום קצת,זהו רק כאשר יש צור ,לצורך שלא הותרה לצורך הבערה שהותרה מתוך

ר בשריפה. נו יכול לבערי אי, שהשום צורך שהרי יצא י"ח בביטול. ואפילו אם לא ביטלו לא יוציאנו

ותרה תרה לצורך הך שהותו, ומכתב שיכול לשורפו ביו"ט כיון שיש קצת מצוה בשריפתו יחיאל ר"הו

תה עבר עליו , שעד עמזידליו בור ענמי שלא לצורך, ולכן אם לא ביטלו יוציאנו וישרפנו כדי שלא יעב

 אדוקמתפרשת  סוגיאהחיאל י. הב"י ביאר שלדעת ה"ר )עשין לט קיז ע"ג(סמ"ג . וכ"כ הבשוגג בלבד

 אבל .ן"רוה י"שר מדבריתב שכ"נ וכ ,(ט אות ג"פ מ"חו) "מהגה "כוכ ,ישרפנו ביטלו לא אם אבל ,בביטלו

 .אומרים שי וכדעת ביטול בלא אפילו לפרשה הנראה לפי ם"רמבה שדעת (ח"הפ"ג ) כתב המגיד הרב

 יכפה, ובט יום ואה ואם. מיד וויבערנ יוציאנו המועד בחול הוא אם, בביתו חמץ המוצא: שו"עכתב ה

 לשרפו גם ,(ש"ריב) טוב ביום טלולטל יוכל שלא לפי: רמ"א. והוסיף היבערנו ואז הלילה עד כלי עליו

 . (ן"ר) אסור במקומו

 תקנת לע מברך מ"מ ,יטלב שכבר פי על אף .חמץ ביעור על דיברך ל"נ )סק"א(מגן אברהם כתב ה

 ודוקא .ביעורה על יברךש הביטול בכלל היה לא שזה ,בפסח עיסה לו נתחמצה אם ש"וכ .חכמים

סי' תלה ) מ"בעיין ב אך .ליהע יברך דלא ל"נ גמור חמץ דאינה בתבשיל שנמצאת חטה אבל גמור בחמץ

ם ביטל את ואך. ו לברלשרק אם לא ביטל החמץ לפני פסח או שנתחמץ לו חמץ בפסח יש  סק"ה(

 אך, יברך א"א סק"ו() מ"גפעת הואם הוא פחות מכזית, לדו בכך הפוסקים ע"ש. קהחמץ לפני פסח נחל

 סובר שלא יברך. סק"א( )ס"ג, קונ"א גר"זה

 בל על ועובר ט"בי שנתחמץ כגוןביאר שאע"ג שחמץ זה לא היה בכלל הביטול,  )סק"ב(מגן אברהם ה

 ,אסרוהו הוא התעש ואל דשב כיון תא, ואיסור טלטול החמץ הוא מוקצה מדרבנן בלבד,דאוריי יראה

שלא  תירץ, רבנו מנוח. והוא דאונס עליו עובר אינו אסרוהו םשחכמי אלא לבערו ההי דרצונו וכיון

 .הבערה שעת עד דתשביתו ע"מ מקיים לא עדיין התירו לטלטל כדי לבער, משום שבזמן הטלטול

 עובר דאינו טוב יום קודם שביטלו בחמץ דדוקאהביא שרבים מהראשונים סוברים  )סק"ו( מ"בה אמנם

 לאו אתי ביטל שלא בחמץ אבל ,כלי בכפיית סגי לאכול יבוא שלא כדי ביעור צריך מדרבנן רק ,י"בב
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 לפררו או הכסא לבית או לנהר ולהשליכו לטלטלו מותר כ"וע דרבנן טלטול פ"עכ ודחי יראה דבל

 שלא נמי הותרה לצורך הבערה שהותרה דמתוך פוסקים לכמה מותר לשרוף ואפילו. לרוח ולזרוק

וסיים המ"ב דאע"ג שכתבו האחרונים שהעולם נהגו כדעה . קצת היום צורך שהוא זה בכגון לצורך

 .מנהגם לבטל להם ואין נהוג האחרונה כסברא דנהוג היכי מ"מראשונה, 

 אך י.לגו ירהדאמ דרבנן ת"ל ודחי דתשביתו דרבנן עשה דאתי גוי, י"ע החמץ יוציאש של"הכתב ה

 ,העולם מן נושיבער דע העשה םמקיי אינו עדיין התקשה, הרי אע"פ שנותנו לגוי )סק"ב( אברהם מגןה

 ים, דלא הוילליכו מותר להש עוד הקשה, שלשיטתו גם לישראל יהיה !איסורו זמן לאחר מיירי דהא

 ספותתוהוא ע"פ ה והטעם ,יםוהפוסק' הגמ כמשמעות כלי עליו דכופהביאר  לכןאלא איסור דרבנן. 

 עשהל ניתק אהיר דלא שוםמ ה,שהי באותו עובר אינו לבערו ודעתו חמצו שהמשהה )כט: ד"ה רב אשי(

 . לבסוף כשמבערו עובר אינו ולכן

 בלא .מצוה םבמקו דשרי תדשבו שבות ל"דה גוי, י"ע לים להטילושמותר  )שם( מגן אברהםתב הכ

 ואפשר ,כלי עליו פותלכ כתבו הפוסקים כל מ"ומ א.תדאוריי מלאכה דהוי אפשר לרוח לזרות

 .עושה הוא כשפים ריאמ גוידה עודו ה,שריפ הוא ביעור דעיקר ועוד ,כדינו יפררו לא גוישה נןדחיישי

 עשה בזה קייםמ דלא ל"די וי,על היתר האמירה לג לפקפק ישכתב ש רעק"א אמנם .)סק"ז(מ"ב וכ"כ ה

 עשה ייםק דלא מעצמו ורהביע כנעשה והוי יגול שליחות ואין יגו י"ע דמבערו כיון דתשביתו

 ק"א.ברי רערץ על דדן בזה, ע"ש מה שתי )ח, קפב. י, לא( הלכות משנה. ובשו"ת דתשביתו

 כןו הביטול בכלל היה שלא ןכיו ט"ובי מבערו גשמים עליו שירדו קמח כגון גמור דחמץ פסק ח"בה

 .מורג חמץ ינושא כיון "מהוח עד ישהנו שני ט"בי לואפי חטה בו שנמצא תבשילכן ו ,העולם םנוהגי

 מותר היהי האחרון יום שנכנס עד ישהנו דאם מיד יבערנו פסח של' בז בתבשיל חטה נמצא ואם

 ,ט"בי מורג חמץ רביעו גביכתב ל )שם( מגן אברהםה אמנם. להיתרו חוזר שהאיסור ונמצא להשהותו

' שבז ש"מ גם .עדיף תעשה אלו שב מנהג שאין ובמקום נהוג דנהוג והיכאת הפוסקים, מחלוק יהוזש

 ביאר . לכןרולהתי יחזור לאש משום ט"בי ויבערו איסור שיעשה רחוקה סברא שהוא ל"נ' כו יבערנו

 יבערנו אל דהא לקיימו יכד אותו משהה הכא אבל עליו עובר אינו לבערו כדי דהמשההכדלעיל, 

 החטה הנמצא אפילוד הסכימו יםאחרונ הרבההביא ש )סק"ו( מ"באך ה גוי. י"ע' בז יבערנו לכן ,כ"אח

 כמשהה אונמצ ,להשהותו מותר יהיה האחרון יום שנכנס עד ישהנו דאם פסח של בשביעי בתבשיל

 שורף ובט יום חרוא כלי עליו ופהכ אלא גוי י"ע ואפילו בפסח לבערו לו אין ה"אפ ,לקיימו מ"ע החמץ

 .התבשיל ואוכל החטה

בזמנינו שמוכרים את החמץ הנשאר בבית לגוי, ובשטר המכירה כותבים  ןנחלקו הפוסקים מה הדי

כתב דמכיון שהחמץ  )מקראי קודש ח"א סימן עד( גרצ"פ פרנקשמקנים את החמץ לגוי בכל מקום שהוא. ה

שנשאר בבית הוא קניינו של הגוי, יתכן שאם מוצא חמץ במועד לא נכון לשורפו, אלא יצניענו עם 

כתב שאם מוצא עוגה פתוחה וכד' שאינה  )פ"ח אות ח( מועד הליכותובספר  שאר החמץ שמכר לגוי.

ראויה לאכילה יכול היהודי לשורפה, דודאי נח לגוי בשריפתה, ואינו דומה לשקית חמץ סגורה שהגוי 

כתב שהמוצא חמץ בחוה"מ, לכתחילה יעשה  )ט, קטז( הלוי שבטבשו"ת  אמנם מקפיד על איבודה.

ורק כשאינו יכול לעשות מחיצה ם, כדין כל חמץ של גוי שנמצא ברשות ישראל, סביבו מחיצה י' טפחי
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יתן את החמץ במקום שמכר לגוי. והוסיף שיתכן שאף מותר לשרוף את החמץ, והגוי אינו מקפיד על 

כתב שיכול לשרוף חמץ שמצא אע"פ שמכרו לגוי, די"ל  )ב, סב( שערי יושרגם בשו"ת  חתיכת חמץ זו.

 לגוי זה רק מה שלא יצליח לגלותו בימי הפסח.שכל מה שמוכר 

 המוצא חמץ ברשות הרבים 

 דמשעה ולהגביה לו אסור ,"רברה חמץ מצא שאם ד"ה בביתו( באור הלכהא. הובא ב"ת )סימן ש"ריבה תבכ

 וםממק סלקול כדי מגביהו אאל בו לזכות דעתו אין ואפילו יראה בבל עליו ועובר קנאו שהגביהו

 .()עמ' קכב יהעובד חזוןוכ"פ ב .אסור נמי בו יכשלו שלא כדי עליו עוברים שרבים

י להגביהה , רשאחם בשוקכתב שגם בפסח הרואה חתיכת ל )ח"ה אהע"ז סימן ג( דאבות מיליבשו"ת 

)ה,  נתן רותלהובשו"ת  ךאבו.  זכותלולהניחה במקום מוצנע, ואינו עובר בבל יראה כיון שאינו מתכוון 

 להזיז החמץ למקום מוצנע, ע"ש.כתב שאף ברגלו אסור  ל(

 סעיף ב':

 המוצא חמץ ביו"ט שני 

 .לשרפו וא ולזרקו טלטלול מותר מדרבנן שהוא שביו"ט שני (כח אות מ"חו' הל) חיים ארחותב כתב

מצא חמץ  ו"ע אםלפי דברי הש .הז לענין המועד כחול דינו שני טוב דיום שאומר מי ויש: שו"עכתב ה

 ו מיד.יבערנויאנו עליו כלי כמו שנוהג ביו"ט ראשון, אלא יוצביו"ט שני אינו כופה 

אליה הגם  א תקון.אורייתדעין כאוסרים, דכל דתקון רבנן  פר"חוה )תשובות הב"ח סימן קכד( ב"חה אמנם

ר. אשון לכל דבו"ט רינו כי, דיו"ט שני דהביאו כמה פוסקים החולקים ע"ד השו"עשכנה"ג ורבה 

 לא אם ך"ט ראשון, אי כיוט שנה רבה ועוד שאם כבר ביטל החמץ דין יו"אלי גר"זולהלכה הסכימו ה

 בל לע בזה רעוב ע"דלכו זיתכ שיעור בזה והיה ביטול בכלל דאינו הפסח תוך נתחמץ או חמצו ביטל

 או יםל להשליכו החמץ ובעצמ ולטלטל שאומר מי היש סברת על בזה לסמוך יש ,ימצא ובל יראה

 .הראשון טוב ביום גם בזה מותר ראשונים רוב שלדעת מאחר הכסא לבית

ט"ז הגם  ."ב(קס) עו"שוכ"כ ה העיר שמ"מ נכון שלא לשורפו, אלא יטילנו לים. )סק"ד( מגן אברהםה

ב לכן כת יפה?ת השרתיר אזלזל ביו"ט שני וננתמה, מכיון שמותר לטלטל ולזרוק, למה  )סק"ד(

 שביו"ט שני יבערנו ע"י זריקה לים כחכמים.

 

 

 סעיף ג':

 נתגלגל החמץ מגגו של גוי לגגו של ישראל 

 :)ב, ב(שנינו בירושלמי 

"גגו של עכו"ם שהיה סמוך לגגו של ישראל ונתגלגל חמץ מגגו של עכו"ם לגגו של ישראל הדי 

 זה דוחפו בקנה אם היתה שבת או יום טוב רב אמר כופה עליה כלי"
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 מנומ בדילי אדל משום שפירש שמחה רבינוכתב בשם  (פרנקל' מהדו' ב אות, ד"ה קושטא' דפופ"ד ) "מהגהב

  .מיניה למיכל אתי דילמא בידו לטלטלו אסור

סלק את ת כשמהלכוהאלא שלכאורה לא מובן מדוע חששו שמא יאכל, חשש שלא הוזכר בשאר 

 לדחפו לאא לבערו בא הישראל שאין מפני הסביר, (קלה' סי א"ח) הדשן תרומתהחמץ מרשותו. ה

 שלו שהואכ אבל ,מיניה למיכל יאת דילמא חיישינן לכן ,לבערו חייב ואינו שלו אינו שהרי ,מרשותו

 .מיניה למיכל אתי דילמא חיישינן לא לבערו רוצה אם

 וריםהאס ריםהדב שכל לפישאסור לטלטל חמץ של גוי בשבת או ביו"ט,  (תא' סי) ש"ריבהכתב 

 לטלטלו אסור ועדהמ בחול אףו , וה"ה ליו"ט,.(קכח שבת) בשבת לטלטלן אסור מדרבנן אפילו באכילה

  .מיניה למיכל אתי לא דאז לבערו כדי מטלטלו א"כא מיניה למיכל אתי דילמא

 ז"ה, אלישר של ולגג גוי של גגומ החמץ ונתגלגל ישראל של לגגו סמוך שהיה יגו של גגו: שו"עכתב ה

 . (בתוש ט"בי לטלטלו רדאסו :רמ"א), כלי עליו כופה, ט"בי או בשבת היה ואם. בקנה דוחפו

חמץ כלנו. אבל במא יאשבו,  וחפו בקנה מותר אבל אסור ליגעדקדק שדווקא לד )סק"ה(מגן אברהם ה

. סק"ה() ט"ז. וכ"כ ה(יסק") במ", וכ"פ השלו לא חוששים לזה, כיון שהוא עצמו מחזר עליו לשורפו

מ"ב "כ הוכ ה טלטול.ושמי ן הצדשבשבת ויו"ט לא ידחוף אפילו בקנה, דהוי כמטלטל מ )סק"ו(והוסיף 

 .)ס"ק יא(

 סעיף ד':

 מצא פת בפסח ואינו יודע אם היא חמץ או מצה 

 )ז.(שנינו בפסחים 

מא י? אילימד מותרת, היכי -"אמר רבה בר רב הונא אמר רב: הפת שעיפשה, כיון שרבתה מצה 

וא וא אי מצה הי חמץ הבתה מצה מאי הוי? אלא, דלא ידעינן בה אר כי -דידע בה דחמץ היא 

א, ... שאני הכר בתרא!אי איריא כי רבתה מצה? אפילו כי לא רבתה מצה נמי, ניזיל בתמ -

 אמר רבה: לא -י? מאי הו כי רבתה מצה -וכיח עילויה אי עיפושה מ -דעיפושה מוכיח עילויה. 

לא צריכא,  -! אאי הכי פשיט -מי מצה עילויה. תימא שרבתה מצה, אלא אימא: שרבו י

א, מץ מעליא הוודאי חדא איגליא מילת -דעיפושה מרובה. מהו דתימא: כיון דעיפושה מרובה 

שדא מימא אפה, וחנהמא  ומאקא משמע לן: כיון שרבו ימי מצה עילויה, אמרינן: כל יומא וי

 עילויה ועפשא טפי"

 נןדאזלי הבאכיל אפילו ותרמ, מצה או חמץ הוא אם יודע וואינ בביתו בפסח פת מצא: שו"עכתב ה

 הוא ודאי אז, הפסח סמשנכנ כך כל להתעפש לו אפשר שאי, הרבה מעופש הוא ואם; בתרא בתר

 לאפות יםנוהג אנו אם, העת עד הפסח משנכנס שנתעפש לתלות שנוכל הפסח מימי עברו ואם. חמץ

 םח פת אפה יום בכל לומר יםתול שאנו, הרבה מעופש הוא אפילו להקל תולין יום בכל חם פת בפסח

 .להתעפש הרבה ולפיכך עליו ונתנו
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 בהאי הדיאל כתב ח. ור"גמריל זה דין השמיטו ש"והרא ם"והרמב ף"הריש )ד"ה מתר( באור הלכהכתב ה

 הוי אל בכרת שהוא פסחה תוך דעל טעמו ומובן .הפסח אלאחר רק הוא זה דין עיקר שכל סוגיא

 ד"למ ילוואפ מדרבנן הואש הפסח בלאחר רק ,גמור חמץ חשש שהוא דבר לאכול האי כולי מקילינן

 היה אדל הראשונים טוהשמי זה טעם דמשום ואפשר ע"לכו כרת בו אין פ"עכ מדאורייתא שהוא

 .קבלה דברי הם דבריו שכל ח"הר כנגד הפסח בתוך להקל אין בודאי ולמעשה. ז"ד להו ברירא

 תהאו ראה לא שמא וששיןח אין בחור או בגומא הפת מצא דאפילושנ"ל  )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 פת מצא םא אבל מגולה כשהגומא ודוקא ,ובסדקין בחורין כדינו בדק הסתם שמן הבדיקה בשעת

 נראה וואינ בההתי שולי קרשיב ומכוסה התיבה ובשולי בחריץ שמצא כגון ,לכל נראית שאינה בגומא

 .ס"ק יד() מ"בוכ"כ ה .מיד לבערה וחייב חמץ היא זו פת שמא לחוש יש ,לכל
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 פסחתוך דין תערובת חמץ ב -סימן תמ"ז 
 ובו י"ב סעיפים

 הקדמה לסוגיית תערובת חמץ 

 ל.(-)כט:שנינו בפסחים 

מינו אסור, שלא ב -נו, ו, במיזמנאסור. שלא ב -"אמר רב: חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו 

 יהיב טעמא! ותר? האמותר. במאי עסקינן? אילימא בנותן טעם, שלא בזמנו שלא במינו מ -

רי ושמואל דאמ ה. דרבעמיאלא במשהו. חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור, רב לט

ו זר חמץ בזמנג ברבנותן טעם.  -מינו בבמשהו, שלא  -ל איסורין שבתורה, במינו תרוייהו: כ

זמנו במותר. דשלא  - במינו שלאשלא במינו אטו מינו, ושלא בזמנו במינו אסור, כרבי יהודה. ו

אסור, שלא  -ו נו, במינאמר: חמץ בזמ שמואלולי האי לא גזרינן. כ -ושלא במינו אטו מינו 

מואל שמינו אסור, בזמנו מותר. חמץ ב -זמנו, בין במינו בין שלא במינו מותר. שלא ב -במינו 

א , שלואסורין במשה -נו לטעמיה, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, במי

 -ן ין שלא במינב, בין במינן א גזר. שלא בזמנול -לא במינן אטו מינן שבנותן טעם.  -במינו 

אסור בנותן  -במינו  ין שלאוב אמר: חמץ בזמנו, בין במינו רבי יוחנןמותרין, כרבי שמעון. ו

מינו בנותן ו בין שלא בן במינזמנו בימותר. חמץ ב -טעם. שלא בזמנו, בין במינן בין שלא במינן 

בין  רין שבתורה,ל איסויהו: כבי יוחנן לטעמיה, דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרויר -טעם 

כרבי  -מותרין  - א במינולא בזמנו, בין במינו בין שלשבנותן טעם.  -במינן בין שלא במינן 

כרב. שלא  אסור במשהו, -ו שמעון. אמר רבא: הלכתא, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינ

בי רוהאמר רבא:  הכי?בא מעון. ומי אמר רשמותר, כרבי  -בזמנו, בין במינו בין שלא במינו 

די י לע בעיניה, אבל -הני מילי  -שמעון קנסא קניס, הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא! 

ה יומי וו נפקי שבען, כי הבא לטעמיה, דאמר רבא: כי הוינן בי רב נחמלא. ואזדא ר -תערובת 

 דפסחא, אמר לן: פוקו וזבינו חמירא דבני חילא. 

, במשהו נןבמי שבתורה איסורין כלד הלכתא רבא דפסק מינה שמע -' וכ הלכתא רבא אמר: רש"יופ

 כל לן אדקיימ האו... מינן אטו ןבמינ שלא דגזר, מילתא בהא אלא, איסורי לשאר חמץ בין לן שני ולא

 .הוא במינן בשלא - בששים שבתורה איסורין

 .טלב לא אלףב אפילו בפסחו, בששים בטל האיסור התורה בכל: הראשונים ורוב ם"רמב, ף"רי אולם

 סעיף א':

 איסור חמץ אפילו במשהו 

 וכתבו ".אסור במינו שלא בין במינו בין בזמנו חמץ הלכה" רבא מביאה את דברי .(ל) הגמ' בפסחים

דמכך שסתם רבא לאסור ולא פירש את שיעור התערובת, משמע שאוסר  (ה' סי) ש"ראוה :(ז) ף"ריה

 יוצאה ותורה רווחת הלכה שכן (ל' סי א"ח) כתב א"רשבגם ה. ה( )חו"מ א, רמב"םאפילו במשהו. וכ"פ ה

 שהוא. בכל שהוא ישראל לכל
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שהחמץ  היינוול בשישים, שדין חמץ כשאר איסורים ובט פוסק (פ שאילת צו' פר) שאילתותה, מנגד

 ה"ד שם מ"בעה) "הרזוה (רבא אמר ה"ד. ל' תוס) ר"ת שגם כתב (ומדלא ה"ד שם) ן"הר. טעם אוסר רק בנותן

פסחים סימן )דכי מרוה עם.טאלא שאפילו ר"ת לא עשה מעשה להתירו בנותן  כן. םבריוס (רבא אמר

 , מ"מ בכה"גבמשהו אסרולכתב שכשיש צד של היתר, אע"פ שאנו מחמירים  תקסח. הביאו בדרכ"מ א(

  סומכים ע"ד השאילתות דפוסק שהוא בשישים.

 ,חמץ בפסח, חומרא שלא מצינו בשאר איסורי התורהאלא שיש להבין מדוע החמירו כ"כ באיסור 

: ג ביצה' עי) 9הוא דבר שיש לו מתיריםחמץ  :)הל' מאכ"א טו, ט( רמב"ם. אשמתבטלים בשישים וכד'. 

, ולפיכך סוברים שחמץ אוסר במשהו כבר מחצות י"ד, שמשעה זו כבר אין לו רמב"ן, וכ"ד ה(נ"וש

כל השנה אין אנו בודלים מהחמץ, לפיכך החמירו  :(ל' סיע"ז פ"ה ) ש"רא .ב .)מ"מ בדעת הרמב"ם(מתירין 

מצאנו שהחמירה התורה שעל : )כט: ד"ה שלא במינו( רש"י. ג. במינו שלא אפילו במשהו לאסרו עליו

)חולין  תוספות. ד בלבד. בלאואיסור חמץ חייבים כרת בשונה משאר איסורי אכילה החייבים עליהם 

: משום שהחמירה בו התורה לעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא, ולכן )ע"ז סט.( ריטב"או צז. ד"ה אמר(

 החמירו חכמים במשהו.

  .שהובמ, במינו שלא בין במינו בין תערובתו אוסר בפסח : חמץשו"עכתב ה

יש להקל שמרדכי על ה כתב שכשיש עוד צד להקל אפשר לסמוך )שו"ת הרמ"א סימן כח( רמ"אה אך

 סט( )סימן נימיןב שאתמשו"ת ולבטל חמץ בשישים כמו שאר איסורים. וכ"כ בכשאילתות, ויש להקל 

ז ין סומכים ע"ם, שאדבריהמשנראה  )סק"א( חק יעקב. ומ"מ כתב ה)תסז, ס"ק לג( מגן אברהםוהובא ב

 פריב בשם הכת משהו(ד"ה ב)ובבאור הלכה  .)סק"ג(מ"ב וכ"כ ה אא"כ יש עוד הרבה צדדים להקל.

 ד אחד להקל.צש רק יאשר שלעניין מכירה לגוי חוץ מדמי איסור שבו, אפשר להקל גם כ מגדים

אם כשא"א ו'. ועוד, הון וכמיליוהנה יש לעיין מה הוא שיעור 'משהו' הנאמר בחמץ, האם גם באחד ל

מי  לת שתייתבשא דן ן מד(ח"ז סימ) אומר יביעכלל שה'משהו' יתן טעם בתערובת יש להחמיר. ובשו"ת 

 (וקים סימן תקנט'. ובפסוה  סימן) יהושע ספר בעלבשם  )שם אות ה(, והביא )ונדון בזה לקמן(נרת בפסח הכ

 בספרוכ"כ  .טעם נתינת ידיל לבוא שיכול במקום רק אלא, במשהו חמץ לאסור ל"חז גזרו שלא שכתב

  .(ב"ע קנ דף שחיטה, בהשמטות' )הל יהודה יד

 האם החמץ אוסר במשהו גם בהנאה 

ים ננחלקו הראשו משהו.לו בכפי שראינו לעיל ישנה חומרא לגבי חמץ שאוסר את כל תערובתו אפי

 תוך התערובתפלה לץ שנהאם תערובת זו נאסרת כולה בהנאה, או שאפשר להוציא את כמות החמ

 ולמכור תערובת זו לגוי, כך שאינו נהנה מהחמץ שבה. 

                                                   
כתב שיש הסוברים שאין הוא בכלל דבר שיש לו מתירין, שהרי  )יו"ד סימן קב ס"ד(והנה יש לבאר קצת דין זה. דהרמ"א  9

ם בטעם נחלקו הראשוניבמה ש ה תלויזשדבר כתב  )ח"א סימן יט אות ג(בפסח הבא שוב יהיה אסור. ובשו"ת תורת חסד 
תר', הרי ור תאכלנו בהיו באיסתאכלנשהסביר ד'עד  )ביצה ג: ד"ה שיש(הדבר שדבר שיש לו מתירין אינו בטל, דרש"י 

ת מותר הוא עתיד להיוכיון שד ב.(נ)נדרים שגם חמץ בפסח אפשר לאוכלו בהיתר לאחר הפסח, אך לפי טעמו של הר"ן 
סורו, אח"כ חוזר לאישוחלט, מיתרו היתר שבו הוא התערב ולכן אינו בטל, נמצא שחמץ בפסח אין ההרי הוא דומה ל

בער את ליון שיש חיוב תב דמככ יט( )כלל עד ס"קושונה הוא מההיתר בו הוא התערב ולכן הוא מתבטל. והמנחת יעקב 
 ן.שיש לו מתירי לל דברוא בכהחמץ בפסח, נמצא שא"א להמתין ולאכלו בשעה שהוא יהיה מותר, ולפיכך אין ה
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סובר שמשהו חמץ אוסר את התערובת  (הלכה ה"ד. עד ז"ע' חי, ב"פ משהו איסור, קז' סי דעים תמים) ד"ראבה

 .(וגרסינן ה"ד. לזע"ז ) ן"והר (שם) ש"רא, (מא אות מ"חו' הל) חיים בארחותרק באכילה ולא בהנאה. הובא 

 .'(מתני ה"ד. עד ז"ע' חי) ן"רמבה כ"דו

 ,ם"שבר בשם (ה"ה קושטא דפוס פ"א). וכ"כ הגה"מ )שם( רא"שוכ"ד ה ,בהנאה גם אוסר ף"רי, המנגד

 וףס דסוף ראסו באכילה בלא ,ליהנות ומותר לאיבוד החמץ דמי להוליך פדיון לו שיש עוד וכתבו

  .חמץ טעםטועם 

  .בהנאה אפילו תערובתו... אוסר בפסח : חמץשו"עכתב ה

 פסחיםד ק"פ רדכימ) השאר רולמכו החמץ דמי בפדיון סגי ולא, הכל לשרוף : וצריךרמ"אה והוסיף

 איןו הפסח חרלא מותרים, בהם שנתבשל כלים מיהו. (ן"ברי י"מהר ותשובת ד"קס' סיותרומת הדשן ח"ב ו

  .(ד"ה לישהינו שעה כל פרק ותוספות ע"ד). הגעלה או שבירה צריכין

 חטה סחבפ בה אשנמצ מבושלת תרנגולתלהתיר למכור תערובת זו " קפס )תסז, י( שו"עה אולם

ר והעי ."בתוכה נמצאתש החטה בשביל ביוקר יותר נמכרת שאינה, יגול למוכרה מותר, מבוקעת

עמו טממרן עולה ש והיינו, .'(ג סעיף ו"תמ סימן ל"וע) "הכל לשרוף נוהגין אלו ובמדינותהרמ"א שם "

מרן אוסר  החמץ, ואה"נהנה מנו נונימוקו עמו דמכיון שאין התרנגולת נמכרת ביותר יוקר, נמצא שאי

  .ור ללא הנאהר למכאפש א כרמ"א שנהגו לשרוף את הכל, אלא לדעת מרןחמץ אפילו בהנאה. דל

 תפחו לאא ,משהו וקאד לאושהוא  )ריש הסימן( פרי חדש, כתב הבהנאה אפילו במשהו שכתב ומה

 נמכר יהשה ממה יותר תהתערוב ונמכר התערובת שהשביח במשהו נמי אי, משהו ליה קרי מששים

על הפר"ח  לסמוך שאפשר כתב )עמ' צא( חזון עובדיהוב .לקמן תסז, י()כך הסביר את פסק מרן  מקודם

הנאה כתב לאסור ב (מו דף זימן תס)ח"ב  מטה יהודהה אמנםבאיסור משהו דרבנן, לענין למוכרו לגוי. 

 .)סי' תסז ס"ק טז( מרדכי מאמרבכל גווני, וכ"כ ה

ה ולהשליך בהנא התירוהעלה שבמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק, המיקל ל )סק"ב( חק יעקבה

 לא ק"ג(ס) מ"במה אך מוך.לים המלח, לא הפסיד כי יש לו ע"מ שיס דמי הנאת החמץ המעורב בו

 ב.ק יעקכתב שמשאר האחרונים לא משמע כח )אות א(משמע כן, גם בשער הציון 

 אלא הכל שרוףל צ"א מאוד לגדו הפסד דבמקום ב סק"ג()הובאו במ"ועוד  פרי חדש, גר"זאלא שכתבו ה

 אין כ"א בו רבהמעו האיסור עדב דמים לוקח שאינו דכיון ,שבו איסור מדמי חוץ לנכרי כולו ימכור

 .)תסז, י(, והוא כדעת מרן ממנו נהנה

 דין תערובת החמץ 

 בשאר סרשאו שמה אלא ,התערובות שאר כדין הוא חמץ תערובת שדין (ב"היפ"ד ) מגידה הרב כתב

 לאא ששים צריך יהה לא תערובות בשאר אם אבל .במשהו בחמץ אוסר מששים פחות תערובות

 רבככ חמץ ככר נגע שאם ליפהבק די רוטב בלא בחם שחם היינו ,כן בחמץ אף מקום נטילת או קליפה

 .ריות בליעמ שאינו לפי ,בדבל מגעו מקום אלא אסר לא ,המפעפען דבר שם ואין חמין ושניהם מצה

 .(כה' סי ב"פ) ש"ראה בשם :(רי, ז"תס סימן)כ"כ הטור ו
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 וסרא' מס ותפח תערובות בשאר שאוסר שמה אלא, התערובת שאר כדין תערובתו : ודיןשו"עכתב ה

 בחמץ ףא, מקום נטילת וא קליפה אלא ששים צריך היה לא תערובות בשאר אם אבל; במשהו בחמץ

 כשאר נטילה( צלי דבעיכא רוטב דינו סק"ו: לאו דוקא, דחם בחם בל מ"ב) בקליפה די רוטב בלא בחם שחם. כן

 קוםמ אלא וראס לא, המפעפען דבר שם ואין חמין ושניהם מצה בככר חמץ ככר נגע אם וכן. איסורים

 עם חמץ וב שיש לתבשי לענין אמלת ריחא ובדין: רמ"אוהוסיף ה. יותר מבליע שאינו לפי בלבד מגעו

 משהוד חמיריןמ ויש; (שעה כל רקפ מרדכי) איסורים בשאר מותר דהיה במקום מקילין יש, תבשילין שאר

 לתאמ לאו יםאיסור דבשאר אאל, ריחא בו ששייך במקום ודוקא. (א"דע' ותוס ק"סמ הגהות) איכא מיהו

 . ד"בס ח"ק סימן ד"בי שיתבאר כמו היא

ומן אוסרת שש בה "א שידמשמע שאם יש שם דבר המפעפען כגון פשטיד )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

 .()סק"ח מ"בוכ"כ ה כולה, אע"פ שהאיסור כחוש מ"מ ההיתר מפטם ליה.

תר האיסור וההיתום וטן וסקהסביר שמקום ששייך בו ריחא הוא כגון שהתנור  )סק"ד( מגן אברהםה

מץ חמג"א שלגבי ייג הקל, וסהפסד אפשר להכתב שבמקום  )יו"ד קח, א(מגולים תוך התנור. והרמ"א 

ב שם הרמ"א ים כתיסורהוא דוקא בפתוח קצת במקום שהעשן יוצא, דבסתום לגמרי אף בשאר א

, סק"ג() ט"זוכ"כ ה .(ס"ק יג) במ"וכ"כ ה שאין להקל אלא במקום הפסד, ובחמץ אף במקום הפסד אסור.

של  ן של חמץ הןוסה הא מכהתבשילין הווהוסיף שאם התנור גדול, אפילו הוא סתום או שאחד מן 

ץ אוסר פת חמ ן איןלל, ולככשבפת אין שייך ריח שכתב אלא  מצה מותר, דבזה לא שייך כלל ריח.

 שנאפים עם פת מצה.

 יסורים מותרבשאר אשיון כשכל האמור הוא דוקא בצלי, אבל בבישול  )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

יף מותר. והוס דיעבד"פ בן בו ריח כלל, א"כ בחמץ עכמ שאילכתחילה לבשל בתנור אחד א"כ ש"

 ם התנור איןף שסתאעה, ש, ואם בישל בתנור לפי כיון שריחן חזק שחמין הטמונים דינן כצלי

ועוד  (כלל קכא סי"ח) אדם ייח, )ס"י( גר"ז, )יו"ד סימן קח פלטי סק"ז( כו"פ, )סק"י( חק יעקבה אולםלהחמיר. 

 אפילו יבצל בדיעבד הקלל יש טוב יום שמחת לצורך כגון הדחק בשעת או מרובה דבהפסדהסכימו 

 הפסד קוםבמ להקל דיש לשבת הטמונין בחמין ש"וכ ,איסורים בשאר וכמו ,לגמרי וסתום בקטן

 אם בדובדיע דשח ליקח יש הלכתחל התנור בו שסותמין הדףש )ס"ק יג( מ"בהוסיף הו. ל"וכנ מרובה

 .אוסר ואינ הוהדיחו לא אפילו בישנה התנור סתמו

 פרטי דינים נוספים 

 "ק טז(סיו"ד סימן צב ) ט"זה: ב ב()באר היטנתערב מאיסור שנאסר במשהו בתבשיל אחר דהוי תרי משהו, 

רי סובר שאף 'תחולק ו (כסף שם)נקודות ה ש"ךה אךכתב ש'תרי משהו לא אמרינן', והרי הוא מותר. 

 .יג( )לקמן סי' תסז ס"ק מג"אמשהו' אסור. וכ"ד ה

 ונבלעו הרבה אלישר של חמץ עצמו בפסחבשם האחרונים, שגם אם בשלו בכלים  )סק"ד(מ"ב כתב ה

 הכל דאז ,ומןי בני אטו הכא זרלמג שייך ולא יומן בני אינם כבר שאז הפסח אחר מותרים ה"אפ ,בהם

 ואינ בלועה ומשום ,בהם רניכ יהיה שלא בעין החמץ היטב לשפשף צריך אותם כשמשהה ורק ,מותר

 .אותם שמשהה במה י"בב עובר
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 ב': סעיף

 חמץ שנתערב משש שעות ועד הלילה 

 "ה רבא(ע"ז סו: סוד) ספותתוה בסעיף א' למדנו שחמץ שנתערב, כל התערובת אסורה במשהו. אך כתבו

אע"פ  שמשש שעות (ה' יספסחים פ"ב ) ש"ראה וכ"כ. םאיסורי כשאר הוי הלילה עד שעות מששש

' סי) מרדכיהשים. וכ"כ ל בשיובט שלוקין עליו מן התורה, כיון שאין בו כרת הרי הוא כשאר איסורים

 בשם (ח"ה ושטאק' דפופ"א ) "מהוהג :(לו עח לאוין ג"סמ) המצוות ספרו (נה' סי) תרומהה ספר בשם (תקנד

 אבל ,דבמזי ועירב שלאוקא כדכך, אך  סובר .(מו ה"ח ה"נ) ירוחם רבינו גם .(רכו' עמ רכב' סי) ק"סמ

  .הפסח קודם לבערו וצריך הפסח אחר אפילו אסור במזיד עירבו

 הרב . גםהומשב דהוי וקאמר ,'בזמנו' רבא ליה קרי ולמעלה שעות משש (אמר ה"ד: ז) ר"ןלדעת ה אך

 בפסח שחמץ שהטעם (ט"ה ו"פט א"מאכ) ם"רמבה שכתב מה דלפי שכתב מי שיש (ה"הפ"א ) כתב המגיד

 .במשהו שהוא ולמעלה ותשע משש פסח ערב בנתערב , ה"המתירין לו שיש דבר דהוי משום במשהו

 בדעת הרמב"ם. )ד"ה ויש באים(וכ"כ המאירי 

 רכשא ינוד אלא במשהו סראו אינו, הלילה עד (ולמעלההגה: ) שעות משש שנתערב חמץ :שו"עכתב ה

 . (ע"דכ אליבא ע"ד. שרי נמי לפגם טעם ונותן :רמ"א) איסורין

שים, ה"ה טל בשיב פסח בדכמו שחמץ גמור בער )עמ' תרל(מהרי"ל כתב בשם  )סק"ה( מגן אברהםה

לא אינו אסור אששו"ע במ"ש חמץ נוקשה אפילו בפסח בטל בשישים, כיון שאין בו כרת. ומכ"ש לפ

 "זגר, קכא סי"ג(כלל ) דםא יחיכדברי המג"א כתבו גם ה וסיים המג"א שהמיקל לא הפסיד. מדרבנן.

פלוג. וכתב  ום לאבמשהו, מש מחמירים לאוסרם )ס"א( פרי חדשוה )ס"ק יט( ט"זה אמנםועוד.  )סי"ח(

 שיש לסמוך עליהם בשעת הדחק. )ס"ק טו( מ"בה

חייב ונגדו אסור, ישים כיש ש הביא את דברי רבנו ירוחם, שאם ערבו במזיד, אפילו )ס"ק יד( מ"בה

וי חוץ א"כ מוכר לגאהנאה ור בלבערו מדרבנן קודם הפסח. ואם לא בערו ועבר עליו הפסח, י"א שאס

 מדמי איסור שבו. 

 עם נתבשלש חמץ וא שאורש ז()סימן רי הלקט שבליבשם  )סק"ו(לגבי נותן טעם לפגם, הביא המג"א 

 כתב שהדבר ת יב()או חק יעקבה אמנם .ומותר הוא ל"נט )דוקא, ולא מבושל. עיין ביה"ל ד"ה נמי( צלי בשר

שבולי הלקט מדקדק ו חם,לתמוה, דמה פגם שייך בזה, דהרי כמה פעמים מתקנים בשר עם פרורי 

ם הוא. תמא ג"כ לפג, דמסישבמי אליה רבהשדווקא אם יודעים בודאי שפוגם מותר, אך בסתמא לא. ה

 תר.ץ ביוביאר שלא בכל חמץ מיירי, אלא באותו שמחמ )ד"ה נמי( באור הלכהוה

 ג': סעיף

 חיטה שנמצאת בע"פ בתרנגולת מבושלת 

 או הפסח בערב אפויה במצה שנמצאת חיטה להתיר שיש (א אות חפ"דפוס קושטא ) "מהגה כתבו

 שהחיטה בעוד בפסח התרנגולת או המצה וחיממו חזרו אם מיהו ,מבושלת או צלויה בתרנגולת

 ומיהו .בתוכה עודנה שהחיטה כיון ,במשהו דהוי במינו בתוכה טעם ונותנת דחוזרת אסורה בתוכה
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 דכבר דכיון ,שרי טוב ביום חיממוה כך ואחר ממנה הסירו אם אבל לחוש אין שני דכלי מחימום

  .וניעור חוזר אינו שוב טוב יום מערב נתבטל

 חממו אם אבל'. בס [י"ג: דבטלה] לבטלה מותר, מבושלת בתרנגולת פ"בע שנמצאת חטה :שו"עכתב ה

: "ארמסיף הוהו. במשהו ויוה בפסח בתוכה טעם ליתן חוזרת, בתוכה שהחטה בעוד בפסח התרנגולת

 םא להחמיר וטוב ,בפסח שני כליב מחמירין ויש. (א"פ מיימוני הגהות) לחוש אין שני כלי בחימום ומיהו

 . שני כלי מקרי לא הכי דבלאו, בו סולדת היד

אינו ר. דמכיון ש, מותנגולתשאם נטלו את החיטה מתוכה ואח"כ חממו התר )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

 .ק כא()ס" מ"בהוכ"כ  אלא טעמא בעלמא ואין בה ממשות האיסור, אינו חוזר וניעור.

 ונןבצ אף השנשר בשרה משמע מהרמ"א שאוסר )תסז, יב(הקשה, הרי לקמן  )סק"ט( מגן אברהםה

 ךבתו נכנסש המים י"ע בשרה גם ונאסר פילי ביה דאית בבשר מיירי דהתם תירץו ,חטה שם כשנמצא

 "ב,יסכשה רק ימקר לא וחמין ,חמין ממים אלא נאסר הבשר אין שאז שלם בדופן מיירי וכאן ,הפילי

 א"רמ בריד דמפשיטת דעתולו ,עליו חולק ישע בגדיה אולם. החטה י"ע אסורין בעצמן המים אבל

 לחוש ירלהחמ דטוב הלכהה מצד א"רמ איירי דהכא העיקר אלא ,כלל בולע אינו דצונן משמע הכא

 אל הדחק במקום המקיל גובמנה בצונן אף להחמיר שנהגו ממנהגא רק הוא ושם ,המחמירים לדעת

 דלענין, ןמתפלאי האחרונים לשכ הזאת החרדה כל מה ידענא אכתב "ל )ס"ק כא( שער הציון. ובהפסיד

 כל לע במים החטה נשרה יהיהש קצת שהיה בעינן בודאי, החטה ידי על מתחמצין צוננין המים שיהא

 יתחמצוש צוננים במים בקועה חטה אפילו רגע שיניח ידי דעל מסתברא דלא, שיתרכך עד פנים

 שהומ בה בלענ בחמין רגע ילואפ התרנגולת משחממו תכף בודאי חמין מים לענין כן שאין מה, המים

 ".חמוצה חטה של

ה , דדבר עב כזהחמיריש ל שאם הניחו חתיכת בשר רותח בקערה של חמץ )ססק"ט(מגן אברהם כתב ה

 .)ס"ק כד( מ"בלעולם הוא ככלי ראשון, כל זמן שהיס"ב. וכ"כ ה

ש מחת יו"ט, ישמניעת ורובה שאם החיטה אינה בקועה רק נתרככה, ויש הפסד מ )ס"ק כו( מ"בכתב ה

מקרה ני יש להקל בכלי שינא דשהוא עפ"ד האליה רבה שבעיקר ד )שער הציון כ(לסמוך להקל. והסביר 

 כזה, ולכן כשלא נתבקעה יש לסמוך ע"ז.

 ד': סעיף

 'דברי הראשונים - דין 'חוזר וניעור 

 ע"השוו. םבששי רק או שהובמ אוסר האם, חצות אחר פסח בערב בחמץ ן"והר ש"הרא שנחלקו למדנו

 אםה, בששים פסח רבבע שהתבטל חמץ דין מה השאלה נשאלת. בששים רק שאוסר, ש"כרא פוסק

, ורוניע זרחו האיסור פסחשב או, בפסח אפילו התערובת את לאכול ומותר, לגמרי התבטל האיסור

 ?התערובת את ואוסר
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המוצרים בים מרפסח, בלכת על כמעט כל ענייני הכשרות  ותכות מרחיקלישנם השלסוגיה זו 

אמר שהחמץ אם נ , אךהכשרים לפסח מסתמכים על כך שמעט חמץ שהיה בהם התבטל לפני הפסח

 חוזר וניעור בפסח, הרי שמאכל זה אסור באכילה! וכדלהלן.

 רתכ בו איןש כיון התורה ןמ עליו שלוקין פי על אף ולמעלה שעות משש וחמץ" )ב, ה( רא"שכתב ה

 כימרדכ הוכ" ".הפסח ודםק שנתבטל כיון בפסח אף ומותר ,בששים ובטל םאיסורי כשאר הוא הרי

 . סמ"ג, וכ"כ )שם( סמ"קבשם  )פ"א שם(, והגה"מ )שם(

 הרי ואשה כל לאא החמץ מן וב שאין פי על ואף ...חמץ בו שנתערב דברכתב " )ד, יב( רמב"םה אמנם

 ורבינוך. כסוברים  (דפ' עמ ב"ח) גיאת אבן ץ"ריוה גאוניםוכתב המגיד שהרבה מה ".לאכלו אסור זה

  .(תפה' סי א"ח ת"שו) א"רשבה שכ"ד כתב :(מו ה"ח ה"נ) ירוחם

הנה הרמב"ם והרא"ש כתבו את דבריהם ולא בארו את מקור הדין. ומצאנו ראשונים : 10תוספת הרחבה

הוכיח  )ח"ב סימן תכ( ראבי"הוהאריכו בנתינת טעם לדבריהם וכדלהלן: הנוספים שעסקו בסוגיא זו 

רד חדש של שביעית שחייב בביעור, שכבשו בשמן של שישית, יוציא את ושו )ז, ז(מהמשנה בשביעית 

: ואומרתמביאה ברייתא המתייחסת למשנה זו,  )נח.(הורד שעדיין לא נתן טעם בשמן. הגמ' בנדרים 

ומפרש הראבי"ה שכשפירות השביעית ". טעם בנותן לאכילה אבל, לביעור אאל אמרתי לא אני אף"

 כולם את לאכול וניתן, בטלים הפירות, טעם בנותן שביעית בפירותשישית, אם אין  תהתערבו בפירו

 לבער צריך, בטלים אינם באלף אפילו שביעית פירות שבה, הביעור עונת כשמגיעה. גמורים כחולין

 בטל פסח שלפני חמץה"ה ל. טעם בנותן כן לפני שהתבטלו הפירות את אף, התערובת כל את

 ח( )סימן ן"ראבהגם  .ונעור חוזר שבטל שאיסורומוכח מגמ' זו , בטל לא באלף אפילו ובפסח, בששים

 )כב.(הגמ' בבכורות  היא שלו המרכזית הראיה. וניעור חוזר פסח בערב שהתבטל שחמץ סובר

 בנסיבות יכולה ברוב שהתבטלה שטומאהשמוכח 'מצא מן את מינו וניעור', והיינו  כלל מביאהה

. התערובת כל את לאסור לחזור יכול ברוב שהתבטל איסור גם, כך אם. ולטמא להתעורר, מסויימות

 אינו, בששים הפסח לפני שהתבטל שחמץסובר  רע(-רסט סימן זרה עבודה פסקי ד")חאור זרוע , המנגד

 צמר מיעוט התערבב שאם חדשתהמ )ט, א( בכלאים מהמשנה היא שלו המרכזית הראיה. וניעור חוזר

 ערבבאע"פ שאסור ל .פשתן עם לערבבו ומותר, ברוב בטל הרחלים צמר, גמלים צמר ברוב רחלים

, ופשתן גמלים צמר הרבה, רחלים צמר מעט אחת בבת נוטל אדם ואם, כלשהו אפילו ופשתן צמר

, וניעור חוזר אינו הוא, ברוב מתבטל הרחלים כשצמר, התורה מן לוקה הוא, ביחד הכל את וטווה

 .פשתן עם אותו לטוות ומותר

דוקא תערובת חמץ לפני דקדק ש פרי חדשהאלא שיש לדחות את הראיה שהביא האור זרוע מכלאים. 

ולכן היא אינה פסח אינה בטלה, משום שאין לו משמעות הלכתית, החמץ לפני פסח הוא היתר גמור, 

בטלה, כי אין לביטול נ"מ להלכה. אך לתערובת של צמר גמלים ורחלים יש משמעות הלכתית, והיא 

עוד יש לדחות עפ"ד  האם מותר לתפור את החוט עם פשתן. מכיון שכך יש דין ביטול והדבר מותר.

זו מיוחדת לכלאים שבכלאים האיסור נקבע ע"פ המראה החיצוני, ומכיון שהלכה  )כלאים י, ו(הרמב"ם 

                                                   
 להרחבה עיין בספר תורת אמך על מסכת פסחים סוגיה לג. 10
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א"א ללמוד ממנה לשאר איסורים. גם את הראיות שהביא הראבי"ה אפשר לדחות, אך לא נרחיב בזה 

 כיון שאין בהם עקרונות ויסודות שיעזרו לנו בניתוח הסוגיא.

 מושג ואה" יטולב" האם. "ביטול" המושג בהבנת ממחלוקת נובעת הראשונים מחלוקתנמצא א"כ, ש

 ותרי יםקי אינו והוא ,הפיזית זהותו את מאבד המתבטל החפץ האם. הלכתי מושג או מציאותי

 אין, תימציאו גמוש הוא יטולב אם .תערובת בתוך לאוכלו התירה והתורה, קיים שהחפץ או, במציאות

. ידהמ אותהב בטלים שניהם - בהיתר איסור של תערובת ובין בהיתר היתר של תערובת בין הבדל

 כנראה אהו, לכתיה מושג הוא טולבי אם. ונעור חוזר ואינו, זהותו את איבד שהתבטל איסור, כן וכמו

 . ונעור חוזר לשהתבט איסור האם ספק ויש, להלכה מינה נפקא לו שיש בדבר רק שייך

 שאינו הפסח קודם נתבטלש בלח לח להתיר הוא פשוט שמנהג ד("קי סימן א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 .בלח לח דמיקרי יפה תערבמ בקמח דקמח .(נ קלח לאוין) מ"גס בשם עוד וכתב .בפסח וניעור חוזר

 פסיקת ההלכה 

 ויש ,במשהו לאסור בפסח ורונע חוזר אינו', בס ונתבטל הפסח קודם החמץ נתערב אם :שו"עכתב ה

  .(ד"קי' סי ה"ת). בלח חל שהוא תערובות בכל הראשונה כסברא ונוהגין כתב:רמ"א וה. חולקים

 תמב, ד()ולם לעיל ור, אונע והנה יש להעיר בדברי השו"ע שכאן סתם כדברי האומרים שאינו חוזר

 ונאמרופסח. הקודם מטלה העתיק דברי הרמב"ם בדין הטיריאקה שאסור לאוכלו בפסח אע"פ שנתב

מץ שערבוהו לא לחתערב ממימרן מחלק בין חמץ שנ :)ד"ה ולענין( פרי חדש. אבזה כמה תירוצים: 

יש  בטיריאקה :"ג(' תמב סק)סי זט". ב .)ס"ו( גר"זו )תמב, סק"א(מג"א , וכ"כ הבמזיד דומיא דטיריאקה

ו של החמץ ב ממשין נתער: יש לחלק ב)הגב"י סק"ד( הגדולה כנסת. גחשש שהחמץ בתוכה מעמידו. 

אכל נו משאי רבד: יהודה מטה .דדבזה חוזר ונעור, לבין אם נתערב רק טעמו, דאינו חוזר ונעור. 

 וזר ונעור. בזה חבת וורוצה לאוכלו רק לרפואה, הרי הוא מחשיב את הדבר המעמיד שבתערו

 )אות יד( יוסף ברכיכתב שרבים מהספרדים נהגו להחמיר בדין חוזר ונעור, וכ"כ ה עח(-)אות עו כה"חה

שמותר , וסברתו היא כפי שכתבנו למעלה שאיסור שעטנז נוהג לעולם, משא"כ חמץ פרי חדשוה

 (. וחזון עובדיה עמ' ק)ח"ב סימן כג אומר יביעבשו"ת  אולם. 11לגמרי קודם הפסח ולא שייך בו ביטול כלל

האריך בסוגיא זו וצידד כדעת המקלים, וכתב שרוב הראשונים מקלים בדין חוזר ונעור, ולדעת 

 השאילתות אפילו בפסח עצמו בטל בשישים, ואף למחמירים האיסור מדרבנן בלבד.

"כ גת עד הפסח, תערובוודע הנבשם האחרונים, דבדבר שהוא לח בלח, אפילו לא  )ס"ק לב( מ"בב הכת

 .)עמ' קא( חזון עובדיהוכ"כ ב אמרינן דכבר נתבטל.

ם , אלא ה"ה אם לחיםשניה כתב בשם החמד משה שהוכיח שלאו דוקא כשהיו )ד"ה בלח( באור הלכהה

 רק החמץ היה לח, אפילו ההיתר יבש, ג"כ אין חוזר ונעור.

                                                   
כתב ליישב, שהרי בע"פ משש שעות ולמעלה, איסור החמץ הוי כשאר איסורים  )סק"ז(ומהר"א ישראל בכסא אליהו  11

 דבטל בשישים, ואסור לאוכלו בעינו, והרי נתבטל אז, ואינו חוזר ונעור.
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 דבר יבש שנתערב 

 שנטלו פי על ףא ליין שנפל תפ כגון, לתערובת לחוש שיש או שנתערב יבש בדבר : ומיהורמ"אכתב ה

 . (א"רשבשובת הת בשם ב"י) חבפס טעם ונותנין פירורין בו נשארו שמא דחיישינן בפסח אסור, משם

 ,ביתוב החמץ פ"דעכ אסור בשבי יבש ,ע"לכ לקיימו מותר בלח דלחאע"ג  )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

 ומותר מורג היתר עשהנ שנתערב ביבש דיבש ט"ק' סי ד"ביו ש")בהסתמך ע"ד הראובמקום הפסד מותר לקיימו 

 פסח קודם ערבוית נימוח יהאש עד לבשלו יכול אםו ,גמור( היתר דנעשה לקיימו מותר נ"ה ביחד לבשלן כ"אח

, בהראליה ה אמנם. ס"ק לג() מ"בוכ"כ ה .לכתחלה איסור מבטל זה ואין בפסח לאכלו מותר אז' בס

פסח, דאז ביבשל אותם  פה אוכ יאועוד סוברים, שאף יבש ביבש דאמרינן חוזר ונעור, אינו אא" עו"ש

 חוזר החמץ ונותן טעם בהשאר, אבל לאכול כך מותר.

ן ד הפסח, ולכיננו עסך לא העמיד את דברי הרמ"א כשנטל את הפת מהיין א )ס"ק יג(מגן אברהם ה

"י ען להם תקנה ים אים עבההו במי דבש שלפעמים אסור. אבל סיננו קודם הפסח לכו"ע מותר, מי

דשמא יש  מועיל בזה, נון לאכתב שסי ו()סק" ט"זה אך .)עמ' קג( עובדיה חזוןו )ס"ק לו( מ"בוכ"פ ה סינון.

 פירורים דקים מאוד ויוצאים דרך נקבי המסננת.

 ביטול האיסור לפני הפסח 

 דע הפסח קודם עליו רבותלה דיכול הפסח קודם' מס בפחות בלח לח נתערב דאם )סק"ה( ט"זכתב ה

ש בהל' עפמ")ה. וביאר כתחילל איסור מבטלין אין םמשו בזה ואין ,בפסח מותר יהשיה כדי' ס שיהא

אין ו את הכלל שזיאות על מצ שקודם החג הוא עדיין לא 'איסור' ולכן לא חל סק"ב( ו"תרכ סוכה סי'

 כתב שהרבה וא(ד"ה שה) לכההבאור ה אמנם .קג( )עמ' חזון עובדיהוכ"פ ב מבטלים איסור לכתחילה.

ה ע"ד ון שהוא מרבת, שכיהרבושרוב הפוסקים אוסרים ל )תנג סק"כ(פוסקים חולקים ע"ז, וכתב המ"ב 

 יםוך על המקילש לסמחק ילאכול בפסח, הרי זה כמבטל בזמן האיסור. והוסיף שאפשר שבשעת הד

 שם האחרונים. ב )ס"ק קב( מ"בוכ"כ ה .)וכ"כ בשעה"צ אות קסז(

אין  רב החמץ, אךר נתעא כשכבהעיר, שכל האמור אינו אל )מ"ז סק"ה, וסי' תסז א"א סק"ד( מגדים פריה

שיוכל  ם כדישישימשום היתר לערב את החמץ בתוך התערובת ולהקפיד שיהיה תמיד פחות 

 להשתמש בו בפסח.

 ה': סעיף

 בשר יבש וגבינה שנמלחו קודם הפסח 

, פסח סימן כד טרי הל'חזור וי)מ י"רשבשישים קודם הפסח מותר בפסח, התיר מכיון שחמץ שהתבטל 

 םבמליחת קודקד ולא מחמץ חהמל נבדק ולא הפסח, קודם שנמלחו וגבינה יבש בשר (לג' סי ב"ח האורה

 ששים.ב אלא סראו אינו לכן קודם נתערב אם אבל בעיניה מ"ה במשהו ד"למ מחימוץ, דאפילו ליזהר

 עח לאוין) סמ"גו (ו אותו רכח' עמ רכב' סי) סמ"ק בשם (ח"ה קושטא' פ"א דפו) הגה"מ (תקנה' סי) ,מרדכיה וכ"כ

 וניעור. חוזר , ולטעמייהו אזלי שסוברים דאינו:(ל
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 לכ כנגד םששי בהיתר יהאש בעינן הא ,בו שנמלחו הכלי מחמת הוא האיסור חשש שאםדקדק,  ב"יה

 תירה דלא רלומ יש שמאכתב דו .הכלי כל כנגד ששים בו שיהא הכלי בתוך שהוא דבר לך ואין ,הכלי

 ריש הכא פסחב לפגם טעם ותןנ דאסר למאן אפילו קאמר והכי ,יומן בני אינן כלים דסתם משום אלא

 .וניעור חוזר אינו פגמו מפני אז ונתבטל פסח קודם קיבל זה פגם שטעם שכיון לפי

 ןבצונ אלא נעשית שאין פי על אף. פסח קודם הניקפת גבינה לאסורכתב  (צז' עמ ב"ח) גיאת ץ"ריה

 שמא ישינןחי בהם נזהר שלא ןדכיו משום טעמו, ב"י. וביאר הצונן אלא בהם משתמשין שאין ובכלים

 .אדעתיה ולאו חמץ פרוסת בהם נתערב

 מיהו; בפסח לאכלם מותר, בהם נזהרו ולא הפסח קודם שנמלחו ודגים וגבינה יבש בשר :שו"עכתב ה

 בפסח בולעים שהם מפני מהן ליזהר להחמיר יש, חמץ בכלי בפסח במים השרוים מלוחים דגים

 המנהג אלו ובמדינות. ומחמירין חולקין ויש: כתב רמ"אוה .במשהו בפסח וחמץ, הכלים מפליטת

, פסח קודם 12פעמים' ג הבשר הדיחו אם אבל; יבש ובשר ודגים גבינות לאכול שלא לכתחלה להחמיר

, (ן"ברי י"מהר) היבשות הטבחות להשרות אין לפיכך, הדחה מועיל אין ובכרכשות. לאכלו נוהגין

 .באלו להחמיר אין ובדיעבד

, כלים להפליטיחה לין מלושאר אחרונים הסבירו שגם אם נמלחו בכלי חמץ מותר, שאחק יעקב ה

 .ט("ק ל)ס מ"בכ"כ הורי. שועוד, דסתם כלי אינו בן יומו, ונותן טעם לפגם קודם פסח לכו"ע 

ח"ב ) מהרי"טה ךאחה. לא הדצריך שריה ו )מובא לקמן( ב"חהעיר שלפי דברי ה )ס"ק יז(המגן אברהם 

ייק עם בפסח. ודותן טץ ונקודם הפסח שמא נדבק בהם חמ כתב שידיחו את כל הדגים ח סימן א(או"

 משריה. פההמג"א דמשמע שהדחה עדי

בל גבינה פסח, אהו קודם להדיחשדוקא בבשר יש את ההיתר ע"פ הב"י  )ס"ק יח( מגן אברהםכתב ה

ם מליח, לא לאכול שונהג שן המודגים אפילו רוצה להדיח אסור, דגזרינן שמא יאכל בלא הדחה. ולכ

ם משום להתיר בדגי שאין כתב ק"ט()ס ט"זגם ה .)סק"נ( מ"בוכ"כ ה ולכן אין לאכול לימונים מלוחים.

דגים ב אדלא אסרו אל כשיש דוחק למצוא בשר אפשר להתיר,דרגילות לאוכלם בלא הדחה, אך 

וט שלא בל גבינה פשאבשר. יף משנמלחו בזמן קרוב, אך אם נמלחו לפני זמן רב א"א בלא הדחה, ועד

שביל נקיות הדיח בדרכו לשגם דבר ש )ח"א סימן לא ד"ה אך( משה אגרותוע"ע בשו"ת  מועיל הדחה.

קל, עה"ד אין להלו בשיח אפיסובר שדבר שאין דרכו להד רבהאליה ה אך בעלמא חשיב דרכו בהדחה.

 .)שעה"צ סב( חק יעקבוכ"נ מה

 ,להילכתח רק הוא להחמיר שנהגו ה"בהג האמורים הדברים כלע"פ האחרונים, ש )ס"ק נד( מ"בכתב ה

 להשליכם אין הפסח אחר עד לקיימם א"וא ושריה הדחה בלי ואפילו אותם בישל שכבר בדיעבד אבל

 חשש רק שהוא כיון מששים בפחות אפילו תערובתן אוסרין שאין ש"וכ .בפסח לאכלם ומותר לאיבוד

 כחמץ בפסח התערובות אפילו אוסרין ,בטבחייא חריף דבר שאר או שום יש ואם .דרבנן משהו ספק

 ויש .אסור כ"ג יומו בן ואינו ונקי מקונח הסכין היה ואפילו ,חמץ של בסכין נחתך שהרי במשהו גמור
                                                   

 ,זה דבר זכרו לא האחרונים כל אבל ',א"פ יום בכל' מ"הד בשם שהעתיק רעק"אהביא בשם  )ד"ה הבשר( הבאור הלכה 12
 די יעבדבד אבל ותשע שלשה דשורין ריםאומ העולם כתב ר"אוב. אחד ביום זה אחר זה פ"ג אפילו דדי משמע א"מהגר וכן

 .פ"ג מהדחה עדיף דזה שעה חצי בשריה
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 בן ואינו מקונח הסכין היה אם הטבחייא מן' מס פחות שנתערב התערובות מרובה בהפסד מתירין

 במלח אותו ומערבין דק דק אותו שחותכין שום אבל המולייתא שבתוך ובצל בשום א"בד. יומו

 שריה י"ע בפסח הבשר לאכול מותר הבשר לתוך נודף השום ריח שיהיה כדי ליבש בשר בו שמולחין

 אלא הדחה מועיל אינו הפסח בתוך אבל פסח קודם הדיחו אם ודוקא ,יבש בשר שאר כמו והדחה

 .קליפה

 ולא סחפ לפני שנעשו דיניםוסר מלוחים דגים, גבינה, חמאהדן בעניין  )א, יא( דעת יחוהבשו"ת 

, הרמ"אות דברי מרן והביא א .בפסח לאוכלם מותר אם, לפסח מיוחד באופן לשומרם הקפידו

 שהספרדים מקלים בזה והאשכנזים מחמירים.

 שהה תוך הכלי מעת לעת 

, , א(יו"ד קה) כמבושל בושכ הוי ל"מע הכלי תוך שהה אם דאפשר )אות ג ד"ה אינו( שהמ דרכיב כתוב

 דלא חותלד יש ומיהו ,לכמבוש כבוש ביה נןאמרי לא הוא היתר זמנו קודם דחמץ דמאחר ואפשר

 מעת כליב שנשתהא לח דברדב . וכ"נלא כגבינה וקשה יבש בדבר אבל ,לח בדבר רק כבוש נןאמרי

 ,ל"מע תוכוב ושהא י"ב היהש בכלי נמלח לואפי להתיר יש יבש בשר כתב ח"בוה .כבוש נןאמרי לעת

 חמץ כליב לא אבל ת,וננבצ פסח בכלי או בנהר לשרות ונוהגים .טעמו בטל כשנתייבש דאמרינן

 נודהיי ,ץחמ בכלי לחוהומ שלא לידע צריך ומהו, לשרותו כ"ג נוהגין מלוח בבשר אבל .לכתחלה

 אלא כבוש קרימ דלא הוסיף, )ס"ק טז( אברהם מגן. והכמבושל דכבוש ל"מע תוך חמין בו שנשתמשו

 שייך לאד ביבש יבש כאלו הוי בכלי שבלוע מה כל מפליט המלח שאין כיון ,הציר תוך שמונח מה

 כ"דאל מץהח ממנו שפינוכ מיד לתוכו נתנוהו כ"אא אסור אינו. ולמעשה וצלול בלח אלא כבוש

 מן ליטמפ בציר ירתיחש כדי שהא שאם להחמיר יש ובמליחה .הבליעה קודם תחילה באה הפגימה

טעם שבכלי הנעשה  ז כברשמקבל את טעם הכבישה אחר מעת לעת, וא )ס"ק לט(מ"ב וכ"כ ה .הכלי

חמת כבוש מאסור לאין כתב ש )סק"ט( ט"זה פגום, דהמעת לעת של השימוש כבר נשלם לפני כן.

 של איסור. יכמבושל בכל

 שם חמונ פילושא )ס"ק טז( םמגן אברה, דעת ההמלח י"ע שנעשה בציר חמץ של בכלי מונחים היו אם

 עתמבלי ויומ ןב היה אם כ"וע ,ז"עי כבוש דין לו יש להרתיח ויתחיל האור על שיתן כדי מועט זמן

, מנגד .הציר בתוך מונחש מה אסור מרובה לזמן בשר שמולחין כדרך הרבה מלוח שהיה או החמץ

, וכתב הרבה לוחמ יהיה וגם רהצי בתוך ע"מעל ישהה כ"אא אסור אינו בזה שאף ועוד חק יעקבדעת ה

 .פסח קודם שנעשה במה להקל לסמוך יש הפסד במקוםש חיי אדםה

כלי  ישינן לפליטתאז חימץ, דחדייק דדוקא תרתי בעינן, ששרו תוך הפסח ובכלי  )אות כ( חק יעקבה

וש, ומכיון ינן כבא אמרלכתב שבהיתר  )ח"א סימן נב. הובא בשע"ת טז( שמואל מקוםבצונן. ובשו"ת 

 לסמוך ע"ז, שאין כתב שערי תשובהה אמנםשקודם הפסח חשיב היתר לא אמרינן כבוש כמבושל. 

ה בכך מטעם גמור,  שהוא ן להואין לחלק בין בליעת היתר לבליעת איסור. דכיון דכמבושל דיינינ

ובה לא בהפסד מראהתיר לין אולכן  שהוא בזמן היתר. ומה בכך שבלע היתר, הרי כעת פולט איסור.

 ושעה"ד גדול.
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 תבשילים שנתבשלו קודם הפסח בכלי חמץ 

 פנימ בפסח אסור סחהפ לפני שהותך מהותך דשומן (רכח' עמ שם) סמ"ק בשם (שם) הגה"מ כתבו

 פעמים ןוכ ץ,תבטל החמשחוששים שמא הקדירה בת יומא ולא נ ,חמץ תבשיל בה שעושין המחבת

 ויודע מזה נזהרש יודע אם לאב .השומן לשאר אותו ומחזירין במחבת שומן נשארלאחר שמטגנים בו 

 לפגם עםט נותן דאסר מאןל אפילו מותר ,השומן בה שהתכו בעת יומא בת היתה לא שהמחבת בודאי

 נזהר יהה השומן התכת תשבע דוקא ומיהו .הפסח קודם היה טעמו נתינת הפגם זהמשום ש ,בפסח

 יומא בת המחבת היתה לאש לי ברי עתה שאומר פי על אף בסתם הותך אבל ,פסח לשם מהתכו שהיה

 .אדעתיה לאו דאינש עליה רמי דלא מילתא דכל ,בפסח אסור מקום מכל

 כלשל  ליכ בתוך הנעשים מרקחות בפסח לאכול לאסור ישלמד מדברי הסמ"ק והרא"ש לקמן ש ב"יה

 בטלנת לא ואל שמרקחות ,הפסח קודם שנתבטל חמץ תערובת לאכול המתירין לדברי ואפילו, השנה

 ,קחותמר בו לבשל יוחדמ בכלי אלא מרקחת שום לבשל מקום אותו בני דרך אין א"כא שבהן חמץ

 דרכם איןש המרקחות הב ערלנ תמיוחד כף להם שיהיה וגם ,כלל חמץ כלי באותו לבשל דרכם ואין

  .חמץ הב לנער

 ץמחמ יתועשי בשעת הריןנז היו לא אם מדינא אסור, חמץ בכלי מהותך בשומן : אבלרמ"אכתב ה

 דבר כל וכן. (א"פ מיימוני והגהות ג"מוס שעה כל פרק ריש מרדכי) יומן בני שהם חמץ בכלי אותו התיכו ושלא

 שי חרוןהא טוב ביום אבל .בפסח אסור, וכדומה מרקחת או מבושל יין כגון, חמץ בכלי שמבשלים

 החמירל שאין, המאכל ךתו אלו מדברים משהו נתערב אם ה"וה. (ז"קפ' סי א"מהרי פסקי) בו להקל

 .ל"כנ התערובות לאסור

אר מבושל. ובש א בייןלד אך עולה שרק בשומן חוששים לפירורים גם בדיעב )ס"ק כו( מגן אברהםמה

מקום הפסד בשלא  ילוואפ דברים לא הזכיר הרמ"א שיש ליזהר אלא רק מפני חשש דכלי חמץ,

יש להקל  הד מרובום הפסורק במקאינו מחלק בזה.  )אות לג( חק יעקבה אולם בה אין לחוש.מרו

 אפילו אם נתערב הרבה שאין שישים כנגדו.

 ן יומו מותראינו בכלי שדמשמע שאם בשלו אותו מתחילה לשם פסח ב )ס"ק כג( מגן אברהםכתב ה

שהטעם  מג"אה וסיףוה .שיערה אותו קודם הפסח לכלי פסח באר היטבוהוסיף ה לאוכלו בפסח.

לא,  בו ביום או שתמשופק נשאומרים בסתמא כלים אינם בני יומן הוא משום דהוי ספק ספיקא, ס

 יסורים שאיןשאר אוא בשמא נשתמשו בדבר הפוגם בעין. אך כל זה ה ואת"ל נשתמשו בו היום

ביא הן אסור. אך ד ולכק אחמש ולכן אין אלא ספרגילות להשתמש בהם, אך בחמץ יש רגילות להשת

 תר.כן מוץ ולבשם הרשב"א שגם בכה"ג אמרינן ס"ס, שמא בישל מים או בשר בלי חמ

שבדבר חריף, שאפילו בשאר איסורים אסור אפילו אינו בן יומו, יש להחמיר אפילו  )סק"י(ט"ז כתב ה

 צנון כגון חריפים מדברים אהי מרקחתהועוד סוברים שאפילו אם פרי מגדים ה אמנם ביו"ט אחרון.

 אותו בני דרך אםבשם האחרונים ד )סק"ס( מ"בוכתב ה. חורפייהו בטל בדבש אותן דמטגנין כיון ,ג"וכה

 דאם ,כתבו עוד .לי ברי כאומר הוי בו לנער מיוחד כף וגם מיוחדים בכלים מרקחת לבשל מקום
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 פסח לשם התיכו שלא אף דוקא חדש בכלי להתיכו דבר איזה בשביל עצמו מכוין ההתכה בשעת

 .מהני

א התירא, דדוקדר נ"ט בנ"ט  כתב שאין להתיר דבר שמבשלים בכלי חמץ מטעם )ס"ק כד( מגן אברהםה

הוא  לב', אך חמץשר בחם 'בהיתר גמור כגון בשר שנתערב עם מעט חלב אינו ראוי שיחול עליו ש

 ילה.שיו הוא כנב, ועככתובהושמו עליו כמו שהיה, אם מעט ואם הרבה, אלא שעד עכשיו לא אסרו 

 .)ס"ק סה( מ"בוכ"כ ה

 הסתפקות ומילוי מחומץ יין של כל השנה 

 מן בו נתנו מאש דחיישינן, השנה כל ממנו שמסתפקין יין מחומץ להסתפק מחמירין יש: רמ"אכתב ה

 לא ,מצוי יןי חומץ שאין לוא ובמקומות. (ל"מהרי) לחם פירורי בו יש ולפעמים הסעודה מן הנשאר

 כליב לפסח' ל תוך יין חומץו יין מן למלאות שלא לכתחלה מחמירין יש עוד. בזה מחמירין ראיתי

 כל, ידהפס לא והמיקל, (ן"ברי י"מהר תשובת) בפסח לשתותו שלא נוהגין שלשים תוך מלאוהו ואם, חמץ

 . לי נראה כן מצוי וחומץ יין שאין במקום שכן

ח, האור וירתי תנו עלדי שיכשאם עמד בכלי חמץ בן יומו ושהה בתוכו  )ס"ק כח( מגן אברהםכתב ה

 אסור מדינא, וה"ה בחומץ יין שאינו חזק כ"כ לא מקרי דבר חריף.

 .ים יום מותרך שלושגם תובשם מהרי"ל ש )ס"ק כט(מגן אברהם אם הכלי היה מורק ושוטף, כתב ה

 .אא"כ שהה החומץ בתוכו מעת לעת )ס"ק עא( מ"בוכ"כ ה

 חבית יין שדבקו נסריו בבצק 

 ייןה שתותל מותר ,נסריםה לדבק בשוליים עיסה נותנין פעמים בחביות (תקנה י"סוס) מרדכיה כתב

 הוקשה שכבר כיון טעם נותן אינו הפסח ובתוך הפסח קודם נתבטל כבר ביין חמץ שטעם ,בפסח

 חבית מאותה בפסח שתותל אסור השוליים בין עיסה נתן אם חדשים שני לפסח סמוך אבל ,החמץ

 ג"סמהו (ח"ה ושטאק דפוספ"א ) מהגה". וכ"כ ייןב טעם נותנת הפסח בימי וגם רכה העיסה שעדיין לפי

 נתן קאדדו (רכט' מע רכב' סי) "קסמה בשם כתב (סימן קיז א"ח) הדשן ובתרומת .(ג"ע ל דף לאוין, ז"ע סימן)

 .אסור יום שלשים תוך

 נותןו הוא ךר עדיין פסח ודםק חדשים שני תוך הוא אם, בבצק נסריו שדבקו יין חבית: רמ"אכתב ה

 מרדכי) ושרי, חבפס טעם נותן ואינו נתייבש כבר, לכן קודם נתנוהו ואם ;לשתותו ואסור בפסח טעם

 יפ על אף רולבע חייב, אחד במקום בצק כזית יש אם מיהו. (א"פ מיימוני והגהות ג"וסמ שעה כל פרק ריש

  "ז.ס ב"תמ סימן כדלעיל (ט"קמ סימן י"מהרא פסקי) לחזק שעשו

 אף' סב דבטל םפוסקי לכמה ל"ס ובנוקשה ,נוקשה חמץ הוא זה בצקש אףביאר ד )סק"ל( מגן אברהםה

 יסורא כמבטל הוי פסחב החבית בתוך להשהותו מ"ע היין שנותן דכיון גרע הכא ,הפסח בתוך

 .)ס"ק עב( מ"בה. וכ"כ להילכתח
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 ו': סעיף

  מלח ששמו במדוכהאכילת 

 מלחפילו , שאפסח לצורך בשר בו למלוח יכול חמץ של במדוכה ששמו מלח (תקנז' סי) מרדכיה כתב

 םשא כתב (דס' סי) תרומהה בספר וגם ,היתר בשר בו למלוח התיר ר"ת גוי של בכלי ישראל ששכח

 .בכלי שבלוע המ מפליט אינו דמלח משום מותרין הגויים בדפוסי גבינות ישראל עשה

 . (בצונן מפליט דאינו שוםמ: רמ"א) בפסח בשר בו למלוח מותר, במדוכה ששמו מלח :שו"עכתב ה

ם ואפילו א סק"פ() מ"בהכ"כ ו העיר שאם נידוך המלח בו אסור משום דוחקא. )ס"ק לב( מגן אברהםה

 המדוכה אינה בת יומא וגם קודם הפסח.

לח אפילו היה מוקיה, יא נהכו בה וכעת דכתב שגם אם היא בת יומא, היינו שביום זה  פרי חדשה

 מונח שם מעת לעת, דלא שייך כבוש כי אם בדבר לח ולא ביבש.

לא רק חשש אן חמץ , שאיכתב שבמדוכות שלנו שרוב תשמישה בבשמים וכה"ג )אות לח(חק יעקב ה

ק משמע דחול שם()ג"א מהמ התיר למלוח בו. אךלטעם משהו, אם נידוך קודם הפסח דנתבטל, יש ל

 ע"ז.

 ז': סעיף

 אכילת בוסר שדכים במדוכות מחומצות קודם הפסח 

 ותרמ, צותמחומ מדוכותב פסח קודם שדכין בוסר :(רכח' ב, עמ"רכ )סימן ק"סמע"פ ה שו"עכתב ה

 היה אם ראוס ינוא, בפסח עשהנ אם ואפילו. בצונן מפליט דאינו משום: רמ"אוהוסיף ה. בפסח לאכלו

 לחוש ישו נקי אינו סכין דסתם, להחמיר יש, הפסח תוך חמץ של בסכין חתכו אם אבל; נקי הכלי

, קמספ אסורול ולהחמיר חושל אין, בתבשיל דבר אותו נתערב אם אבל. (ל"מהרי) עליו הדבוק לחמץ

 . ל"כנ

רן גם אם מביר את דברי ז יג שהסכט"א )דלהסביר שלדעת השו"ע בוסר אינו דבר חריף  )ס"ק לג( מגן אברהםה

ק פס סימן צו() ביו"דש כיוןמהתקשה, שלכאורה גם בוסר צריך להיות אסור . אך בוסר הוא דבר חריף(

י ע" רולכן גם בבוס חריף. נחשב לדברר סובא"כ אף  שאפילו פירות חמוצים הוי בכלל דבר חריף,

ן גם ולכ .לבטלו מדוכהל הכשישים נגד  נבלע בבוסר חימוץ של המדוכה ואין בבוסר קאחריף ודוח

רובה יש מהפסד  במקוםש, והביא בשם האחרונים )ס"ק פא( מ"בקודם הפסח יש להחמיר. וכ"כ ה

 לסמוך על הפוסקים דס"ל שפירות חמוצים לא הוי בכלל דבר חריף.

שדברי הרמ"א לגבי כלי נקי שייכים גם לדברי השו"ע, ולכן גם קודם  )ס"ק לד( מגן אברהםכתב ה

הפסח אסור אם היה הכלי מלוכלך, דאפילו את"ל דלא הוי דבר חריף מ"מ ע"י דוחקא נכנס בתוכו 

ע"פ המג"א, שקודם הפסח מותר הבוסר ע"י  )ס"ק פה(, והוסיף )ס"ק פג( מ"בוכ"כ הקצת וא"א להדיחם. 

וך הפסח יש להחמיר לכתחילה שלא לאוכלו. וזהו דוקא בדבר שנעשה הדחה שידיחוהו, אבל ת

גי סבסכין חמץ דבר שאינו חריף,  ךבקביעות בידי הגויים, אבל אם נעשה באקראי בעלמא שחת

 בהדחה או בגרידה.
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והו לא דבר שחתכאחמיר ן להסובר שאי אליה רבה: ה)מ"ב ס"ק פח(נחלקו האחרונים מה דין התערובת 

אם לא  לו התערובותר אפיחמימ מגן אברהםרובתו, כיון שמשהו אינו אלא מדרבנן. והבו אבל לא תע

 ש להקל.ו"ט יחת ישאם הוא הפסד מרובה או לצורך שמ גר"זהודח הסכין מקודם. וכתב ה

 ח': סעיף

 זיתים שנזהרו לחתכם בסכין חדשה 

 (סימן ס) התרומות בעל לדעת ,בהם נזהרו ולא השנה ימות בשאר שכבשן זיתיםלגבי  טורה כתב

 של לקורט תואו שמדמה מפני יומו בן אינו לואפי גוים, של בסכין אותו שחתכו ובצל צנון שאוסר

 מינ הכי ,חלשב טעם נותןכ ליה והוה לשמנוניתא ליה מחליא חורפיה )ע"ז לט.( דאמרינן חלתית

 הזיתים חזרו כ"וא ,משערינן יןסכ דבכוליה ביטול ביה שייך ולא יומו כבן אותו עושה דזית חורפיה

 שחתכוהו בצל ששאלוהו על להתיר שהשיב )כלל כד סימן ז( ש"הרא מתשובת יראה וכן .חמץ כולם

 בצל השמדמ התרומות לספר אפילו" וכתב ,השנה כל מהעריבה הבצק בו שגוררין בסכין בפסח

 לאו מבליע לא דצונן בלע אל בחמין שמשו לא סכין שאותו שידוע כיון הכא שאני חלתית של לקורט

 היה אל סכין בסתם בלא לצונן אלא מיוחד היה לא שהסכין משום אלא התיר שלא הרי ".מפליט

 רילהת נוטה לבי ,התרומה ספרד ההוא על כתב )פסקים ח"ב סימן כב( מרוטנבורג מאיר ר"ה ומיהו .מתיר

 בעל לדעת ילודאפ ל"ונ כ"ע תרהי הנוהגין ביד למחות ל"נ אין התרומה כספר מורה שאני פי על ואף

 איומ בת האינ אם חדשה הבקדיר לכובשן נזהרו לא אפילו הסכין בחתיכת בהם נזהרו אם התרומה

 .הול מחליא למימר ות שייך ולא חורפייהו בטל מים בהן נותן כבישה דבשעת כיון מותרין

 ינהא אם שהחד בקדירה שםלכב נזהרו לא אפילו, חדשה בסכין לחתכם שנזהרו זיתים :שו"עכתב ה

 . עלמא לכולי מותרת יומא בת

ומו ו אינו בן יה אפילה ישנביאר שדוקא אם הסכין חדשה מותר, אך אם הית )ס"ק לח(מגן אברהם ה

 שישים.במץ בטל בהם , דהחתריםאסור, דחריף הוא, ואפילו קודם שנכבשו. אבל מי הזיתים לכו"ע מו

 הן קודם הפסח.ובתנאי שסינן את הזיתים מ )ס"ק פט(מ"ב וכ"כ ה

תרים, ים להיות מון חוזרם עצמשאם נתבשלו הזיתים קודם פסח, אף הזיתי )ס"ק לח( מגן אברהםכתב ה

אכלן בפסח, סור לאיימן אך הוסיף דאע"פ שמותר לקדחמץ חוזר ונפלט ונתבטל הטעם בשישים. 

 חיי אדםה בה. וכתבאכיל סובר שמותרים )ס"ק יד( ט"זה אמנםשאין האיסור נפלט ממנו לגמרי. 

 שבמקום מניעת שמחת יו"ט יש להקל אם יודע שהסכין הייתה נקיה.

פות טלים את חרימים מב, שהמותר סובר שגם אם המים לא היו יותר מהזיתים )ס"ק לט( מגן אברהםה

"ה הזיתים, הלאותר מימים היו ועוד סוברים דבעינן דוקא כשה חדש פרי, רבה אליהה אמנםהזיתים. 

 נשארו הזיתים בחריפותן.

 החמץ מבליעת יומא בת היתה הזיתים בה שנתנו הקדירה דאם משמעמרן  מדבריש )סק"צ(מ"ב כתב ה

 דבשעה ואף ,כמבושל הוא והרי כבוש דנעשין ע"מעל בתוכה שהו אם בפסח לאכלן הזיתים םאסורי

 יש קצת שחריפין כיון מ"מ ,לפגם הכלי שבתוך הבליעה נעשה כבר לעת מעת אחר כבוש שנעשין

הביא שיש המקלים בזה, שע"י כבישה לעולם אינה בת יומא, דמעת  )ד"ה אם(באור הלכה . והלהחמיר
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לעת של בליעת האיסור או החמץ נשלם קודם המעת לעת של דבר הנכבש שנתנוהו אח"כ. אך מ"מ 

עוד כתב, שכלי נפגם ע"י שהיה מעל"ע רק אם ה"ד נראה שיש לסמוך להקל בזה. יש להחמיר, ובשע

 הוא עומד ריקם, אבל כשעומד עם רוטב לא נפגם טעמו לעולם.

 ט': סעיף

 תערובת יבש ביבש 

 .(עד) זרה שנינו בעבודה

: תנא ראגמ ...בוביןלעורות , ו: אלו אסורין ואוסרין בכל שהו: יין נסך, ועבודת כוכביםמשנה

, נאה קא חשיבהיסורי י אאמאי קחשיב? אי דבר שבמנין קחשיב, ליתני נמי חתיכות נבילה! 

יה, תרתי אית ל אי תנאהא: ליתני נמי חמץ בפסח! א"ר חייא בר אבא, ואיתימא ר' יצחק נפח

? ן שמעת דא"לסח! מאבפ דבר שבמנין ואיסורי הנאה. וליתני ככרות של בעה"ב לענין חמץ

 "תם: ר"ע מוסיף אף ככרות של בעה"בר"ע, הא תנא ליה ה

 דהודי יסורא דחשיב לחשיבותא רתית דאיכא - הנאה ואיסורי שבמנין דבר ליה אית תרתי: רש"יופ

 רוהשא נהרל מהן אחד משליךו בטיל למנות דרכו ואין הואיל בפסח פרוסה חמץ אבל בטיל דלא הוא

מץ לא תהיה חרובת יודע למה תע שאינו (ל' סי) ש"ראה עליו כתב אמנם. )היינו מותר בהנאה( לכלבו נותן

הו מץ אסור במשעם בחן טרים הוי בנותומותרת אף באכילה, שדוקא בדבר לח המתערב שבשאר איס

 ח."ה בחמץ בפסרי, הד בתמשום דלא בדילי אינשי מיניה, אבל דבר יבש שבשאר איסורים בטל ח

ורים פ שבשאר איסל, אע"א בטיסובר שתערובת יבש ביבש של חמץ אפילו באלף ל )ע"ז לז.( רי"ףה אך

 לא יבשב יבש לואפי כך מפניו מתירין לו שיש דבר שהוא מפניוביאר הב"י טעמו,  חד בתרי בטיל.

 בלא טעמים נותני םבאיסורי אלא בתרי חד ביבש יבש התירו שלא דסבר משום או ,באלף אפילו בטיל

  .לבלול יבש בין הפרש אין טעם מנותן ביותר בהם שהחמירו באיסורים

 לא אלףב אפילו במצה ץחמ, בטיל בתרי חד איסורים דבשאר גב על אף, ביבש יבש :שו"עכתב ה

 . בזה איסורין לשאר שוה דחמץ א"וי .בטיל

 ועוד ' תסז סק"ד()סי ברהםמגן אשהסכימו האחרונים דהלכה כדעה ראשונה. וה )ס"ק צה(מ"ב כתב ה

 תורהה דמן וןדכי ע"לכו רהשא לאכול מותר בתרי חד רק נתערב אפילוכתבו שאם נאכל אחד מהם, 

 .החמץ היה שנאכל שזה תלינן ובדרבנן ,אסור מדרבנן רק בטיל

 בטיל לא מצהב נתערבש חמץ ככר אבלשכל האמור הוא דוקא בפרוסה,  )סק"מ(מגן אברהם כתב ה

  .)ס"ק צב( מ"בוכ"פ ה .שבמנין דבר דהוי ע"לכ

 באחרת רבונתע הכפל כווחת' א מצד השנתכפל או חטה בה שהיה מצה )שם( מגן אברהםעוד כתב ה

עתו אם הוא , ולדחולק ס"ק צג( )הביאו המ"ב אליה זוטאה אך .הבלוע מחמת דאסורה שבמנין דבר אינה

 ח.היתר בעצמו ורק נבלע בו חמץ משהו, בטל חד בתרי אפילו בתוך הפס



 דין תערובת חמץ בתוך פסח -סימן תמ"ז  _______________________________________ 130
כ"כ ו. בטיל אל מ"דשיל מקרי דחמץ א"די כיון מיהו ,ברוב בטל באחרים שנתערב חמץ כלי ח"בה כתב

 אפשיט ועצמ ובפסח .לבטי לא םאסורי בשאר דאף א"י דהא להחמיר יש כליש )שם( מגן אברהםה

. ואם לי אחדסלק משם כלשצריך  )קכא, כב(חיי אדם וכתב ה .ביבש יבש משאר עדיף דלא ר,דאסו

אס"ד )שדי חמד הסח. ופערב הכלי אינו בן יומו, במקום מניעת שמחת יו"ט יש להקל אם נתערב ב

הם ש במאך אין להשת ותר,מלמד מהחי"א שרק תבשיל שבישלו בכלים אלו  מערכת חו"מ סימן ז אות ד(

 כלל לכתחילה. 

 י': סעיף

 נותן טעם לפגם בפסח 

 סו.(-)סה:שנינו בע"ז 

 :גמראאסורות.  -בוקעות ותרות, ואם היו מידיחן והן מ -: יין נסך שנפל ע"ג ענבים משנה"

הכלל: כל  פא, זהסי קס"ד חמרא חדתא בענבי, מאי לאו בנ"ט! לא, במשהו. הא מדקתני

תן טעם בנודמותר, מכלל  -ין בהנאתו בנותן טעם אסור, כל שא -שבהנאתו בנותן טעם 

 עסקינן!"

ר' עם לפגם מותנותן טים בהם 'שי"א שכל איסורים שאסורים במשהו, אין אומר (ו' סישם ) ש"ראה כתב

עם טכאן בנותן  מדוברששים שהרי אין לך ביטול טעם יותר ממשהו באלף, ואפ"ה אסור. ולכן מפר

ינו מחמת אאיסור , שה(קנא' סי מיוחסות, תצט' סי א"ח) רשב"אשהרי מותר שלא כדרך הנאתו. וכ"ד ה

אך אם  איסור, איכא הא פגםל או לשבח הוא אם לנו מה שכן טעמו אלא מחמת חומר איסורו, וכיון

 כלל. איסור כאן נפסד כעפרא בעלמא אין

 ,עליהם איסור שם שי , מ"מבמשהו אסרםלא הסכים לכך, שאע"פ שהחמירה התורה ל רא"שה אך

ו רי בכך אפילו, והין במינמוקא . ועוד, שהרי התורה אסרה במשהו דאיסורו פקע פגום כשהוא אבל

מעיקרא  פגםל אך נותן טעם טלו.אחד באלף אין טעמו נפגם ולא נתבטל, דמינו אינו פוגמו ואינו מב

 בדברים אפילו לפגם םטע תןנוסוברים להתיר  )שם ד"ה מכלל( תוספותמותר כשלא היה בו טעם. גם ה

  .(תקסז י"סוספסחים ) מרדכיכ"כ הו .במשהו שאיסורן

 רוהמחמי הפסיד לא המיקלד להורות יש ידוע מנהג שאין דבמקום (קכח' סי א"ח) הדשן תרומתה כתב

  הקל.אין ל ,לפגם עםט נותן וגם משהו דהוא היכא לאסור שנהגוובמקום . ברכה עליו תבוא

. המדינות ובאל גיןנוה וכן, ריןמחמי ויש: כתב רמ"אוה. בפסח גם מותר, לפגם טעם נותן :שו"עכתב ה

 . (ח"קכ סימן ה"ת) אסור לפגם טעם ונותן משהו אפילו, להחמיר מנהג שיש ובמקום

 ס"ק מא() הםמגן אברה אך. וראס נמי חמץ ריח ה"וה ,משהו אלא אינו לוואפי אסור ל"נט ח"בהכתב 

 .צט(ס"ק ) "במ. וכ"פ הקיליןמ יש ה"דבלא כיון ,להקל יש ומשהו לפגם טעם נותן בריח אפשרכתב ד

 דאף פשרשא חק יעקבהמחמירים הקלו כאשר נפסד לגמרי עד שיהא כעפרא בעלמא, וכתב הגם 

 הנאה נקרא לא דזה התערובות לאסור יכול אינו מ"מ ,בהנאה דאסור איסורו זמן לאחר שנפסד

 .המאכל דמפסיד
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 .)מ"ב ק( משהו הוא גםשלענין הנאה למכור לגוי, יש להקל בזה שפרי מגדים ו רעק"אכתבו 

 פסח בכלי שלבבישלו וטעו  שנותן טעם לפגם מותר בפסח, ולכן אם )עמ' קיד( חזון עובדיהכתב ב

האשכנזים ופסח. בותר ממעת לעת מזמן שנתבשל החמץ בכלי, התבשיל  רחמץ, לאחר שעבר שיעו

 מחמירים בזה.

 יא': סעיף

 חמץ שנתערב לפני פסח, בפסח ולאחר הפסח 

 )ל.(שנינו בפסחים 

, בין ונמכרב. שלא בז אסור במשהו, -חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו "אמר רבא: הלכתא, 

סא נרבי שמעון ק מר רבא:מעון. ומי אמר רבא הכי? והאשמותר, כרבי  -במינו בין שלא במינו 

 לא" - ידי תערובת לע בעיניה, אבל -הני מילי  -קניס, הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא! 

 ליה.די ערובתת למיסר קניס אל עליה ועבר בעיניה שהייה ואפילו לא תערובת ידי על אבל רש"יופי

א ריו, שרבא לכים לדבלא הס (ה' סי) ש"ראה אך שאפילו אם עירבו במזיד מותר. ה"ר יונהמובא בשם 

  אסורין. דבמזי ביטלן שאם איסורין שאר בכלל והוי ממילא, כשנתערב התיר אלא

כתב  )א, ה( ב"םרמה ךאים. משמע שגם שלא בזמנו אין להתירו בפחות משישים כשאר איסור טורמה

א אכלו", ולל מותר זה הרי ובמינ שלא בין במינו בין נתערב אם הפסח עליו שעבר ישראל של "חמץ

 הזכיר דבעי שישים.

 ,חמץ הואש יודע היה שלא כגון בפסח נמי אי ,הפסח קודם בשוגג ביטלו אםש יונה ר"הכתב  עוד

 אם אבל ורואיס קודם ביטלוש כיון מותר שהוא נראה לכאורה הפסח קודם במזיד ביטלו ואם .מותר

 ביטלו אם' אפי מעמידה דבר שהוא כיון ושאור אסור הפסח אחר דלשהייה אדעתא מזידב ביטלו

ם דברים עערבו וע שהוא חמץ שאם היה יוד ב"יוביאר ה. בטיל לא עביד דלטעמא כיון אסור בשוגג

אבל  ור לכתחילה,ל איסמבט אחרים שלא ע"ד להשהותו אחר הפסח, נראה שמותר, דכשעירבו לא הוי

תב כ טורה אך. לכתחלה איסור כמבטל ליה דהוי משום אסור הפסח אחראם ביטלו ע"ד להשהותו 

 הוא אםו ,קונסול וראוי עליו רעוב הרי בביטולו מינה נפקא מאי תערובתו על שעוברין דבר הוא שאם

 שאין רדב כלשהכלל הוא ש לכן ביאר .שרי דלשהייה אדעתא עירבו אפילו עליו עוברין שאין דבר

 קודם לאממי ערבנת אפילו ליוע שעוברין ודבר ,ולשהותו לכתחילה לערבו יכול תערובתו על עוברין

 ב"יהו .בטל אינו במזיד ,'סב בטל בשוגג הפסח אחר נתערב ,אסור ביערו לא ואם לבערו צריך הפסח

 אחרו ע"ד להשהות מערבוון שביאר שה"ר יונה התכוון לכך שגם אם מערבו שלא בשעת איסורו, מכי

 .ואסור לכתחלה איסור כמבטל הוי הפסח

, פסחה כל ליוע ועבר בפסח בשנתער בין, הפסח עליו ועבר פסח קודם שנתערב חמץ בין :שו"עכתב ה

 אתהנ בהשלכת ליה סגי מששים ותובפח :רמ"א)'. בס בטל, הפסח לאחר ונתערב החמץ על הפסח שעבר בין

 . (א"פ "מהגה. המלח לים האיסור
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 הפסח חרא אף אותו שההו התורה מן יראה בבל עליו שעבר דחמץ :בזה הכללד )ס"ק קא( מ"בכתב ה

 וא בפסח בשנתער כגון ובותתער ידי על רק בעין אותו שהה לא אם ואפילו ,ובהנאה באכילה אסור

 ובותהתער ותוא אסור התורה ןמ לבערו חיוב יש ועדיין מתבטל שאין מועט בשיעור פסח קודם אפילו

 ראסו בנןדמדר אף רייתאמדאו מתבטל שהוא בשיעור נתערב אם אבל .ובהנאה באכילה הפסח לאחר

 .באכילה אף בדיעבד מותר ושהה עבר אם להשהותו

 רבולע מותר אבל ,בפסח ולאכל כדי לכתחלה חמץ לערב דאסור )ס"ק מב( אברהםמגן וה ב"חכתבו ה

 ומיהו .פ"בכא תכזי בו שיש וקאוד .אסור הפסח עליו ועבר' מס בפחות נתערב ואם ,להשהותו כדי' בס

כילה ר שבאסוב אליה רבהה אולם .הפסח לאחר מותר התורה מן עליו עובר שאין כיון במינו במין

 אסור, אבל בהנאה לכו"ע מותר.

 האשהייו ועבר פסח קודם דענו' אפי בתבשיל חמץ מכזית פחות נתערב ואם ב"חוה מג"אעוד כתבו ה

 שם איןש כיוןד כלולא אסור מ"ומ .כזית שם אין שהרי ,עליו עבר שלא כיון הלמקנסי ליכא' ס שם ואין

 .בפדיון ליה סגי אלא טעים קא חמץ טעם' ס

שים, לא בעינן שידוברים קים סשדברי השו"ע הם ע"פ הטור, אך רוב הפוס )ס"ק מד( מגן אברהםכתב ה

ונים יף בשם האחרוהוס קה( ס"ק) מ"בוכ"כ ה ובטל ברוב בעלמא, דלא קניס אלא היכא שהוא בעיניה.

 שבמקום הפסד מרובה או שעת הדחק יש לסמוך להקל.

 יטיםחיטים שנפלו למים ונתחמצו ונתערבו בח 

בשם  ס"ק מה()א , כתב המג"יםמרוב חטים בתוך ונתערבו ונתנגבו ונתחמצו המים בתוך חטים נפלוכש

 .לכתחלה ראיסו כמבטל דהוי בפסח לאכלן כדי' ס עד עליהן להוסיף אסורש )סימן תפה( רשב"אה

 ינוא בעין רניכ שהאיסור כלד אסור נמי ולשהותו .ברוב בטל אינו דחמץ אסור ע"בפ' א כל ולאכול

 מותר ח"הב שלפ"ד ברהםאן מגכתב ה אך .שנתבקעו גרגרים שמא יש בהם לבדקן אפשר נ"וה ,בטל

 .יסורא מבטל רימק ולא הוא תרהי עדיין דהא עיקר נ"וכ ,ולהשהותן ולטחנן ששים עד עליהם להוסיף

 מ"ומ .המלח יםל הנאה ולכתבה סגי הפסח לאחר עד לו נודע לא אםאלא שאין להקל נגד הרשב"א, ו

 .שראללי וימכרנו גויה יחזור שלא ויזהר טעים קא חמץ דטעם אסור באכילה

 יסהע בו חימץו הפסח עליו שעבר שכר שמריד )סימן קכא(מלובלין  מהר"םעוד כתב המג"א בשם 

ש פסד מרובה יעוד שבהו גר"ז, םחיי אד, וכתבו ה)ס"ק קו( מ"בוכ"כ ה .בעיניה הוא כאלו דהוי ,אסור

ת דמי יקבל ממנו אוגוי, רו ללהתירו בהנאה ע"י שישליך הנאת האיסור לים המלח, וכן יכול למוכ

 העיסה בלא השמרים.

 וחלב בהמה חלב לתוכו שמשימים לתקנו ורוצים מראיתו שהוכהה לבן יין )סימן פ( צמח צדקה בכת

 , ואע"פבפסח ממנה ישתה שמא או בשר עם ממנו לשתות יבא שמא נןדגזרי אסור' מס פחות חטה

 .בעין חטה מהחלב קצת ישאר שמא לחוש דיש ,ועוד .לכתחלה איסור מבטל ל"ה מ"מ' בס שנתבטל

 לשתותו או בפסח לשתותו כדי לערבו כונתו שאין כיון בדבר איסור איןכתב ש )שם( מגן אברהםה אך

 ישתה לא ,יין אותו ידוע אם מ"ומ .היין לתקן אלא כוונתו דאין איסור מבטל ל"ה לא כ"א ,בשר עם

 לעשות לאסור אין ממנו ישתה שמא חששא משום אבל בעין חטה חלב קצת נשאר דשמא בפסח ממנו
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 עם ישתה או בפסח לשתות יבוא שמא מטעם אסור כנגדו' ס שאין עד לתוכו הרבה נותן אם מיהו .כן

 )ס"ק קו(. מ"ב)אות קע( ו כה"חוכן הסכימו רבים מהאחרונים, ומהם הובאו ב .בשר

 יב': סעיף

 חמץ נוקשה 

. הפסח אחר בהנאה וראס אינו בעיניה אפילו, נוקשה חמץ :(ג' סי) ש"ריבהע"פ  שו"עכתב ה

 השלחן על וקחלש נמנעין יש :רמ"אוהוסיף ה. הפסח אחר בהנאה ואסורים הן גמור חמץ, ש"והפידאו

 י"אמהר פסקי) מאכל לתוך ןשבה נוקשה מחמץ יפול שמא דחוששין, בפסח קרטין הנקראין קלפים עם

 .(ו"קפ' סי

 יחז לא שהנוק דחמץ םמשו בהנאה דנקט והא ,שרי באכילהכתב שאפילו  )ס"ק מו(מגן אברהם ה

עוד. ו גר"ז, חדש פריכ הוכ" ה.כתב שאם הוא בעיניה אסור באכיל )אות נג(חק יעקב ה אמנם. לאכילה

 .)ס"ק קז(מ"ב וכ"נ מסתימת ה
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 חמץ שעבר עליו הפסח -תמ"ח סימן 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 חמץ של גוי שעבר עליו הפסח 

 )כח.(שנינו בפסחים 

 אה שנאמר לאור בהנסושל ישראל א מותר בהנאה, -. חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח משנה"

 יראה לך שאר"

 משום דמתני לה, ורקבאכיגם  סח מותרפשחמץ של גוי שעבר עליו ה (ד' סי) ש"ראוה .(ז) ף"ריה כתבו

 ב"פ חיםפס) רושלמיבי, דרא"ששל ישראל אסור בהנאה כתבו גם לגבי גוי שמותר בהנאה. עוד כתב ה

 במקום אבל ,ויםג של תפ לאכול נהגו שלא מבואר שלא אמרו שאסור באכילה אלא רק במקום (ב"ה

 אכילה.בכתב שאסור  :()ח"ב הל' ביעור חמץ קכה העיטור בעל אך. באכילה אפילו מותר שנהגו

 .באכילה אפילו מותר, הפסח עליו שעבר יגו של : חמץשו"עכתב ה

 ק יעקבחתב הכ. ולכן כילתוא על איסור חכמים הטילו לא בשהייתו איסור נעשה שלא הכלל הוא דכל

 וכן .באכילה אף החמץ ול מותר פסח אחר בו וזוכה הקודם כל ,חמץ והניח פסח קודם שמת גרד

 של חלקו ,הפסח אחר גויה עם עצמו וחלק הפסח עליו ועבר בחמץ הגוי עם שותפות לו שיש ישראל

. גוי של שהוא למפרע רהדב והוברר ברירה יש אמרינן דבדרבנן ,בהנאה מותר סחפר האח גויה

 של וחלקו ,מותר באכילה אפילו דבזה ואפשר הגוי, בבית עמד כשהחמץ דוקא מצדד חיים מקורוה

  .בהנאה אסור ישראל

 הןמ אחד כרומ שותפות להם שיש ישראלים שניב )סימן צא. הובא בשע"ת א( אריה שאגתכתב בשו"ת 

כר של זה שלא מתר, ומכר מושחלקו של זה  חלקו אחר הפסח,ו ,גוי קודם פסח והשני לא מכרל חלקו

 .)סק"ב( מ"באסור. וכ"כ ה

 סעיף ב':

 גוי המביא לישראל מתנת חמץ ביו"ט אחרון 

ן מחמץ מהגוי  מתנת לא לקבלשמן הדין עלינו להחמיר ו )ח"ב הל' ביעור חמץ קכו:( העיטור בעלכתב 

 )שם( רא"שה אך. הנאהבהמנחה ולמעלה, משום שנעשה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח שאסור 

אפשר וה לו בע"כ. א יקנאז לאמר שיש תקנה לדבר, שיאמר הישראל שאינו רוצה שיקנה לי רשותי ו

לא  ני, דאיסוראדליק א ליהולא אמר כלום אינה קונה לו רשותו, דהיתרא ניח לומר שגם אם שתק

 א"רשבה פץ בו. וכ"כשיו שחוך מע, אא"כ מקבל מהגוי וכיוצ"ב, וניכר מת)ב"מ צו:(ניחא ליה דליקני 

 ומר במפורש.א"צ לוו קונה, , ומשמע מדבריו שגם בסתמא אמרינן שאינתוספותה בשם (קעח' סי א"ח)

  .רשותו לו שיקנה רוצה שאינו בשפתיו שיוציא שצריךאך מהרא"ש משמע 
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 יהא אל וגם להישרא יקבלנו אל, פסח של אחרון ביום חמץ דורון לישראל מביא יגו אם: שו"עכתב ה

 .ורשות לו שיקנה רוצה שאינו שיאמר וטוב; בו שחפץ מעשיו מתוך ניכר

, )סק"ג(מ"ב כ"כ הו נאה.שאם קיבל הישראל את המתנה מהגוי אסור בה )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 מילי. י לשמיני בכלשביע ן ביןדאף דיו"ט אחרון הוא דרבנן, לא פלוג רבנ )אות ו(והוסיך בשעה"צ 

וד יחו מותר. עם להנו מקושאם אמר לו שאינו חפץ במתנתו, אפילו אם מראה ל )סק"ו(מ"ב כתב ה

עשות לצריך  מ"ואם הוא חוה כתב, שצריך ליזהר לכפות עליו כלי עד הערב אם הוא שבת או יו"ט,

 לפניו מחיצה גבוהה עשרה טפחים.

 סעיף ג':

 חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח 

 ."רושא לך הירא לא שנאמר הנאהב אסור - הפסח עליו ברשעישראל  של חמץ" )כח.(שנינו בפסחים 

, הואסרו מצאי ובל יראה לב על שעבר מפני סופרים מדברי הוא קנס זה דברכתב " )א, ד(והרמב"ם 

 ."חהפס אחר בו שיהנה כדי חבפס ברשותו חמץ אדם יניח שלא כדי, באונס או בשגגה הניחו ואפילו

 .וסאנ או שוגג חוהני אפילו בהנאה אסור, הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ :שו"עכתב ה

ר נחוץ לאדם וא דבחמץ השביאר שאסרו את החמץ על כל העולם, דמכיון  )אות ז( ערוך השולחןה

א די שהחמץ יהרים כלהע במשך כל השנה, חששו חכמים שאם לא נאסור אותו לכל ישראל, יבואו

 מותר להם לאחר הפסח. וכן פשוט מדברי הרמב"ם.

 הדגן ונתעכב ,לטחון דגן יוג של ברחיים פסח קודם ישראלהיה ל שאם ב("קל סימן ד")יו הלל בית כתב

 מן ועשה ישראל של הדגן חןוט יגוה הלך פסח של' ז יום הגיע וכאשר ,פסח של מ"חוה עד ברחיים

 מן הואה הפת בעד דמיםה ליקח מותר ,הפסח אחר תיכף לישראל הפת והביא הפת ואפה לחם הקמח

 יגוה ףהחלי מאש ,באכילה אף רדמות הסכים יעקב חקוה .יגול ימכרנו או יאכלנו ההוא יגווה ,יגוה

 ג"דאע ,אחר מטעם אכילהב להתיר מצדד מאיר ביתוב .הפסח עליו שעבר חמץ ספק רק והוי הדגן

 ילאסוק ללכ יכול היה דלא כזה ובאונס שוים אונסין כל לאו באונס ובין בשוגג דבין מרן דפסק

 .חכמים קנסוהו לא בודאי חמץ מקמחו יגוה שיאפה אדעתיה

 אךל. ת החמץ לנגזהתיר אמצדד ל )מהדו"ק או"ח סימן כ( נודע ביהודהאם גזל חמץ ועבר עליו הפסח, ה

זל ג אמנם אם גוי שונים.מה ראכתב שהאחרונים חולקים עליו. וכן מבואר בכ )ד"ה חמץ( באור הלכהה

 ליףהגוי הח זלןר שהגאפששלהתיר,  מהרי"טו אליה רבהח, כתבו החמצו של ישראל ועבר עליו הפס

 את חמצו של הישראל בחמצו.

  סקירה כללית -חמץ מכירת 

ם כנגד , הן המצדדימכירההיני סעיף זה עוסק בדיני מכירת חמץ לגוי. הפוסקים האריכו לבאר את ד

את ורות הדינים, מקות א הביןמכיון שנושא זה חשוב מאוד, ובעיקר להמכירה והן המצדדים בעדה. 

 עזרנו.היה בה' יונאריך יותר בביאור והבנת הדברים לשורשם.  עיקרי דברי הפוסקים.
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 המעש" )יג.(' א בגמ. וכן מוב"לנכרי ומוכר ...לאכול שמותר שעה כלמביאה " )ב, א(המשנה בפסחים 

 בצבץמ חמץ והיה ריםעכב ונקבוה, חקוקאה יוחנן אצל חמץ מלאה דיסקיא שהפקיד אחד באדם

 ,המתן: לו אמר - שלישית, המתן: לו מרא - שניה, המתן: לו אמר ראשונה שעה. רבי לפני ובא, ויוצא

ה לגוי ה הרגיל". נמצא א"כ שהמכירבשוק הומוכר צא: לו אמר - חמישית, המתן: לו אמר - רביעית

 בשוק. אך אנו ורות,הסח שהיתה נהוגה בזמן ההוא היתה מכירה רגילה, כפי שמכרו את שאר כל

אינו  יתו, והקונהמץ בבת החאחפצים להתחקות אחר הרגלי המכירה הנהוגה כיום, בה המוכר משאיר 

 לוקח את מקחו, ומסתפקים בקניינים המועילים בלבד.

 :)ב, ב(ובירושלמי  ()פ"ב הי"בשנינו בתוספתא 

חוזר ונו במתנה ותכרי ונלנ "ישראל וגוי שהיו באין בספינה וחמץ ביד ישראל הרי זה מוכרו

 ולוקח ממנו לאחר הפסח ובלבד שיתנו לו במתנה גמורה"

 ספינהב באין שהיו וגוי ישראל" )ד, ו( רמב"םוכ"כ ה הביאו תוספתא זו להלכה. טורוה (ב, ד) רא"שה

 חוולוק וזרוח במתנה לו תנונו או לגוי מוכרו זה הרי חמישית שעה והגיעה ישראל ביד חמץ והיה

 .שו"עוכ"פ ה ."גמורה מתנה לו שיתננו ובלבד, הפסח אחר ממנו

ציאות בר כאן על מן מדו, איהנה, התוספתא מביאה מקרה חריג של ישראל וגוי שהיו באים בספינה

נה ין שגם בספיש לציימנם ארגילה של ישראל וגוי המצויים בבתיהם, אלא היקלעות למצב חריג. 

רת ין אפשרות אחינה אשבספ ולכאורה לא שייך לומר )אפשרות פשוטה מאוד(יכול לפרר את החמץ לים 

 אלא למכור לגוי ולכן הותר בדיעבד.

ים מצאנהישראל וגוי  יום,כאמנם יש להעיר, שהתוספתא מדברת על מציאות שונה בתכלית מהנוהג 

מו לזמן עטלטל מאדם בספינה, מסתבר שלישראל אין כמויות של חמץ אלא כמות נורמאלית ש

העיר שגם למקום אן הכירת החמץ לגוי מאוד הגיונית ומתקבלת על הדעת. ההפלגה, ולכן מכ

ופן המכירה לא שאאוי, המצדדים כנגד מכירת החמץ, אין בכוונתם לומר שא"א למכור חמץ לג

 בעייתית.והמציאות כיום מורה על מכירה 

 מוכר("ה ו)כא. ד יטב"אר. הלצורך בירור הנושא נביא מעט מדברי הראשונים ביחסם למכירת החמץ

 הפסח ודםק לגוי למכור יםשנ בכל כן לעשות רגיל והוא הערים אם אבל, יערים שלא ובלבד"כתב 

 ויןנתכ קדוןלפ זה ואף... חהפס לאחר ישראל ולכל לו אסור והוא ליה קנסינן הפסח לאחר וליטול

כך לבדומה עבד. ובדי ארעי מדבריו משמע שאין המכירה תקיפה אא"כ נעשית באופן ".שהערים אלא

 לו שנתן או חמצו וילג מסרש ישראל והלכתא" )גאוני מזרח ומערב סימן קי( גאוניםמצאנו בתשובות ה

 אלא יםשנ בשאר כן עשותל ישראל רגיל ואינו הערמה בו ואין גוי אותו משך אם גמורה במתנה

ים לא ראשונהשבשאר דברי  לאא ".הגוי מן הפסח אחר ממנו וליקח לחזור לישראל ומותר הוא מאורע

תוספתא אין כוונת הוווה, א בההוזכר תנאי זה של רגילות המכירה, הם הבינו שלא דיברו חכמים אל

ו מקרה של בלא כתשקמן להגביל את המכירה למקרה חריג. כך גם עולה מדברי הרמב"ם ומרן ל

 'באים בספינה'.
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כתב ". ועריםי שלא ובלבד" (ג"ע טכ פסח' הל) ג"בה בשם זו תוספתא על כתב .(מו ה"ח ה"נ) ירוחם רבינו

 ,צמה(עה"ג בתוספתא ס ברך גכאך באמת  )הב"י הבין שדברי בה"ג הם תוספת על התוספתא, דבריו מבין שאינו ב"יה

 הכי וואפיל ומז גדולה רמההע לך ואין ,הפסח אחר וללקחו ולחזור במתנה לגוי יתנוהרי מותר ל

 ולא לו מכורי שלא לומר נוהיי דקאמר 'יערים שלא'ד ואפשר .לגמרי מרשותו שמוציאו מאחר שריא

 י.תנא על לו יתן

, לנכרי מצוח אדם רימכו אל: אומרים שמאי בית" )פסחים כא.(עוד יש להביא את מחלוקת ב"ה וב"ש 

 .למכור ותרמ - לאכול ותרשמ שעה כל: אומרים הלל ובית. פסח קודם שיכלה בו יודע כן אם אלא

ירו והסב ."סחלפ קודם יום שלשים ורלמכ אסור - כותח מיני וכל כותח: אומר בתירא בן יהודה רבי

בלב  ימכור לגוי מא לאה, שהרמב"ן והר"ן שטעם המחלוקת בין ב"ש וב"ה הוא האם חוששים להערמ

רה יגו את המכיתא סיתוספב. ולב"ה לא חוששים להערמה. אך א"כ קשה, מדוע חוששים שלם או לא

ערמה, שים להלא חוש תירץ שמסתמא ב"ה )סימן א( אש שביביינו מערים? בספר דוקא כאשר א

וונתו ניכר שאין כוכח וה שמדמכיון שמכר את החמץ הרי הוא גומר בליבו למוכרו לגוי. אך במקר

 למכירה גמורה אלא להערמה בעלמא גם ב"ה יודו שלא נהג כהוגן.

 במתנה תלבי חוץ לגוי תםלת ורוצה חמץ עניני בידו שיש מי כ("ק סימן א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 סחהפ לאחר עד לו ישמרם לאא כלל הגוי בהם יגע שלא בו ויודע מכירו הישראל גוי ואותו גמורה,

 מורהג מכירה ול שימכרם או נאית שום בלי גמורה במתנה לו שיתנם רק דשרי יראה לו, ויתנם ויחזור

 מדברי דנראה ב"יכתב הדחמץ. ו חומרא משום מהני לא להחזיר מנת על מתנה אבל מועט, בדבר

 לבית. שמחוץ גוי הוא כן אם אלא לגוי חמץ נתינת מהני תה"ד, דלא

 יודעו יגול רומכ שהישראל פי על אף, הפסח קודם לבית שמחוץ יגול נתנו או מכרו ואם :שו"עכתב ה

 תנהמ לו תננושי ובלבד מותר, ול ויתננו ויחזור הפסח לאחר עד לו ישמרנו אלא כלל בו יגע שלא בו

 לא החזירל מנת על מתנה אבל; מועט בדבר גמורה מכירה לו שימכרנו או, תנאי שום בלי גמורה

 .מהני

 דברי האוסרים והמתירים מכירת חמץ כיום 

 דרך ההית כרילנ החמץ ירתשמכ הקדמונים בימים דדוקא לי אומר ולביכתב " )סק"ד( השקל מחציתה

 זמנינוב אבל, ההתירו, הקונה יהגו אצל ובין המוכר הישראל אצל בין הלב מכל המכירה והיתה, מקרה

, ידיהםב אבותיהם מנהגו, מלומדה אנשים מצות רק אלא בעיניהם הדבר שאין ה"ע עתה רבים הן

 סימן קכא() ישעיו אורים בשו"ת ג ".מאד בעיני קשה הדבר בעניותי, כלל לקנות הגוי דעת שאין ש"וכ

 ול.ומכש המכירה, שתקנה זו אין בה ממש, ואין זה אלא תקלהיצא בתוקף נגד 

 שום בלי התורה מן גמור היתר היא זו מכירה כתב "דהערמת )או"ח סימן קיג(חתם סופר , המנגד

 שרוצים יודעים ששניהם פי על אף, קונה שהגוי מהקנינים באחד גמורה מכירה מוכר שהוא פקפוק,

 להאבידו להקדישו ולאוכלו למכרו הלוקח ויכול הוא מכור השתא מ"מ, הפסח לאחר החמץ בחזרת

 היתר לישראל ומכרו וחוזר הפסח לאחר עד ומשמרו כן עושה ואינו אוהבו שהוא אלא, מוחה מבלי

 אם להגוי לומר יכול בפירוש ואפילו, הגוי על הפסח ימי כל החמץ ואחריות, פקפוק בלי הוא גמור
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השוה". עוד  במקח ממך שאקחנו לודאי קרוב אז למוכרו ותרצה הפסח אחר עד בידך החמץ נשאר

 מדינא בו שקונים הגוי שיודע ומשיכה כסף הקניות בדרכי קנה הרי הכא אבל" )ח"ב יו"ד סימן שי(כתב 

 ".דברים אינם שבלב דברים נןאמרי ה"גבכ לקנות דעתו אין שנאמר רק ים,הראוי םהמעשי כל ועשה

 של קהיה נוהג עס ירה,חוץ מהמסחר ביי"ש ותבואה שבה התעסקו רבים מהאחרונים בהקשר המכ

בהמות מחמץ הל את האכיפיטום בהמות מפסולת התבואה של היי"ש, ונשאלה השאלה האם מותר ל

 מיםי' ח עמודת אם הכילמ רב טהורה בהמה הפסד ידועכתב "שכ )שם( חתם סופרהזה במהלך החג. 

 יחזיר םא יפה כרש לו ולקצוב הלפטמ לגוי ליתנה ה היאטוב היותר הדרךולכן , לה ויהרא פיטום בלי

 אםו, כדומהו אורז של ש"י יבמ אפילו או בשעורים שירצה במה יפטם והוא בטוב מפוטמת הבהמה לו

 לנכרי הלמוכר ירצה אם םג אך. בזה בפסח מחמץ נהנים אנו ואין בזה לנו מה בחמץ כ"אח מפטמה

 כתב שור ואותתב ספר בעל אוןוהג, המדינות בכל עתה נוהגין וכן, בה לן לית, חמץ שמוכרים כדרך

שזה "רה זו וכתב גד מכייצא כנ א.(כ)בכור שור על פסחים  תבואות שורבעל ה אך..". מתמיהים דברים בזה

י וקונה נעהקונה הוא  הרוב ועל הקונה לאו גברא דאורחיה מעולם לקנות כך וזה אין דרכו למכור כן

ור שמפקיע איס ל הריביטובבכמה מאות חמץ כנהוג עתה", אלא שבסתם מכירה מכיון שמהתורה די 

ו נו שמועיל בא מציא שלדרבנן, אך כאן להאכיל את הבהמות בפסח הוא הפקעת איסור דאוריית

 הערמה.

ת עיולא מעט בלגרם  ר זהוהנה בזמנם כל אחד ואחד היה מוכר את חמצו באופן פרטי לגוי, דב

הקנאה או בסרון יה חושאלות הלכתיות שנתעוררו עקב הבורות של האנשים במכירה, כאשר ה

ת א הסביר )א, ב( דשא ותנא"ת ר' שלמה קלוגר בשובמכירה, וכן בעיות שונות בכתיבת השטר וכו'. 

ש זר בו וכתב שיר מכן חלאחך א)בעיות שנגמרו ממכירה פרטית, הצורך שבמכירת חמץ כללית עקב ה

"ץ תבצע ע"י בדכירה תן שהמכתב שתיק )סימן ב וד( ישע בגדיובשו"ת  .(נוהג של המכירה הפרטיתלחזור ל

 ח שלישהרב הוא של כללית, מביא שתי אופנים של מכירה )סימן מו( צדק צמחכידוע לכל. ובשו"ת 

 לגוי. לוא מוכר הכיר והל העכהעיר כולה למכור את חמצם, וכן שיהודי אחד קונה את כל החמץ של 

 הרשאה בלכתו רבה היגהנכתב ששמע מעיר אחת ש )ח"ב סימן עז ד"ה והנה( ומשיב שואלבשו"ת  אך

 בשטר עצמו וחותם חדא בשטר אחד לגוי מוכר והשליח ,והכפרים העיר בני י"בחת השליח ש"ע

 אגב הבהקנא נכתב ירהמכ והשטר ההרשאה כתב עם מכירה השטר לגוי ומוסר לבד י"בחת מכירה

הערמה לא  יא רקההמכירה ש. והאריך לבטל מנהג זה, ולדעתו מכיון המשלחים המוכרים של קרקע

' מתווכח עם רכירה, ומהגד יצא בתוקף נ )סימן קכא( וישעי אוריחל עליה דין שליחות. גם בשו"ת 

רה ום בשטר מכיכל לחתנו יוכתב שהמוכר אי )סי' תמח סק"ח( מקור חייםשלמה קלוגר שהשיב ע"ד. ה

ם של המשלחים ת ידיהבחתימ )אלא שהשיבו עליו שכאשר מצרפים לשטר המכירה אף את ההרשאה ל המשלחבשבי

ערבון הוא שכסף ה ש נוסףחש .ד(הרי זה מועיל. עיין שו"ת דברי נחמיה סימן לה, שו"ת בגדי ישע סימן ד ועו

ה שדי )ראין כסף סר קנא שחשהשליח מקבל, אין בו שיעור פרוטה לכל אחד ואחד מהמשלחים, ונמצ

  .חמד סימן ט אות ו שהשיב על טענה זו, וכן רבים נוספים(

למה )הליכות ש גרש"ז אוירבךלא היה סומך על מכירת חמץ בעין. גם ה )דינים והנהגות פי"ז סימן כ( חזו"אה

כתב שירא שמים ראוי לו להחמיר לא למכור חמץ בעין, ומ"מ  (43פ"ו דבר הלכה אות יג, ארחות הלכה הע' 
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 אורוכ"כ בשו"ת  אין להורות כן לרבים שלא יבואו לערער על תוקף מכירת חמץ הנהוגה מזה דורות.

 שכן ראוי לנהוג לכתחילה. )ח"ג עמ' קז( לציון

חו או כור ע"י שלוכול למם שיבשם האחרוני )ס"ק יד( מ"בו, כתב הואם אינו יכול למכור החמץ בעצמ

 .פח ס"ב("ע חו"מ סי' ק)שו יחותאשתו, אבל לא ע"י גוי. אך ע"י בניו הקטנים אינו יכול לעשות של

 מכירת חמץ למי שניקה את כל ביתו 

יעשה שראוי יך או אם צרץ, היש לעיין האם אדם שניקה את ביתו ביסודיות ולא נשאר לו זכר לחמ

 ר.מכירת חמץ. או שמא אין בזה שום צורך ואפילו עדיף טפי שלא ימכו

ת איתו והוציא ה את בשניק סובר שגם אדם )הליכות שלמה פ"ו ס"ג, ודבר הלכה אות ה( גרש"ז אוירבךה

ריש י לחזק ולהשץ, כדל חמהחמץ מרשותו צריך לעשות מכירת חמץ, להסיר אפילו חשש כל שהוא ש

ירוף כל לבד, מ"מ בצבחמץ  ליעתבלבו ביעור וביטול חמץ, ואף שאין דעת הגוי לקנות פירורים או ב

פ"א הע'  ת חמץ כהלכתהמכיר) שיבאלי גרי"שה. ההחמץ שמוכר הרב לגוי דעתו של הגוי לקנות גם חמץ ז

חמץ לבודק את ה , וה"הכירהמג"כ כתב שיעשה מכירת חמץ, אך אם נכנס לבית חדש א"צ לעשות  יז(

כל חמצו  ציא אתאדם שהוכתב ש )ח"ג פ"ט תשובה א ד"ה ואמנם( לציון אורבשו"ת  אךכדין וביטל. 

ר ש לחוש שנשאטל, ינו מבהחמץ שהוא מוכר אישלא יעשה מכירת חמץ, שכיון שאת  ףמרשותו עדי

 ה.ליו בבל יראעעבור ילו שלא ביט לו כזית חמץ שאינו שוה פרוטה ואינו נכלל במכירה, וכיון

 מסירת המפתחות לגוימכירת החדר ו 

יש להם וים ביין שרף ון הסוחר)כג הוציא את החמץ מחוץ לביתכתב שכאשר א"א ל )סק"ב ד"ה ובמדינה( ב"חה

 ן הגוי קונה"ל שאימכיון דקי, ועצמו החדר וגם שבחדר החמץ כליש להתיר שימכור לגוי  ה(כמות רב

 שלא הגוי עתד על להיעש שוטורח לכתוב שטר, וכן יש חש )קידושין יד:(קרקע אלא בשטר עם כסף 

 ול ושיאמר גויה עם נהשית ריךצ . ומכיון שיש בזה הפסד מרובהבידו שהשטר כיון להחזיר את החמץ,

. עוד זו מכירה על שטר ךל כתבתי שלא פי על אף לי נותן שאתה זה בכסף החדר גם לך מקנה אני

 פסחה אחר הז חמץ לקנותו לחזור ישראל דדעת כיון , דאל"כהמפתח גם לגוי למסור צריךכתב, ש

 .וקלבד שוכרה דעל ד"י לילב השוכר ביד והמפתח ג"בי הדמים פיסוק וגמרו ביתו כמשכיר ליה הוה

 דגוי תיהדע סמכה לא ,משם החמץ וליטול לחדר ליכנס ויכול ישראל ביד המפתחשכשוכן משום 

 םאברה גןמוכ"כ ה .חמץ איסור מעליו להסיר אלא מכירה דאינה סובר אלא ,היא גמורה דמכירה

אסור  וחמצו יהיה ימצא אה ובלדכל שלא מוסר את המפתחות לגוי, עובר בבל יר )סק"ד( ט"זוה )סק"ד(

 .)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה לאחר הפסח.

סובר שגם אם לא נמסרו המפתחות ליד הגוי, אין זה מעכב את  )מהדו"ק סימן יח( נודע ביהודהה אך

מעכבת את חלות המכירה, כיון שבכל מכירה רגילה שאנו עושים ביום יום אין מסירת המפתחות 

דייק מדברי  )סק"ד(גם המג"א  המכירה, ה"ה לגבי חמץ שאין חסרון אם המפתחות נשארו ביד הישראל.

כתב שדוקא  )ס"ק יג( חק יעקבגם ה שבדיעבד מועיל גם ללא מסירת מפתח. )סימן נט( משאת בנימיןה

אם עשה חותם קודם המכירה או בשעת המכירה, דנמצא שלא היתה כאן מכירה כלל, אבל אם מכר 
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תחילה מכירה גמורה ורק לאחר מכן נתן חותמו, אף שאין לעשות כן לכתחילה, בדיעבד אין לאסור 

 וכתב שאפשר לומר לו שיכול לקחת המפתח. יעקב. קהסכים לדברי הח )ס" יב( מ"בה החמץ.

קולא שאין  מץ ישחכירת שכתב שבמ )סימן נט(הביא את דברי המשאת בנימין  )סימן מד( צמח צדקה

פסחים  ד הר"ן ברישים ע"תבססבשאר המכירות, ובקנין כל דהוא נפק מרשותו לרשות הגוי. דבריו מ

מן הגיע זשכוהוא מפני ש שביטול בלב מועיל אע"פ שבשאר דברים לא מצאנו שהפקר כזה יועיל,

בל בבל יראה ו עליו עבורר חמץ החמץ אינו ברשותו, והתורה עשתה אותו כברשותו כדי שיאיסו

מץ. הפקיר את החלועיל ץ, מימצא, ומכיון שכך בגילוי דעת בעלמא שלא נח לו שיש לו זכות בחמ

 צ למסור את המפתחות לגוי.ומכאן למד הצ"צ דה"ה שא"

רה יאמר, מכיהת עם שבשעהשצריך להזהיר את  )ח"ב ס"ס טו. הובא בשע"ת ח( יעקב שבותכתב בשו"ת 

 הריני מוכר לך החדר עם כל מה שבתוכו.

י החדר כל ימ כיר לךני מששאם החדר אינו שלו אלא שכור לו, צ"ל א )שם( יעקב שבותעוד כתב ה

 .)ב"מ נו:(הפסח עם כל מה שבתוכו, כי שכירות ליומא ממכר הוא 

 השארת החמץ שנמכר בבית ישראל 

 במתנה תלבי חוץ לגוי תםלת ורוצה חמץ עניני בידו שיש מי כ("ק סימן א"ח) הדשן תתרומב כתוב

 ...פסחה קודם לבית שמחוץ יגול נתנו או מכרו ואם :שו"עגמורה.... וכ"כ ה

 , אבל איןראליש ביתב דר איןו נכרי איששאין הכוונה שהגוי יהיה  ב"ידמשמע מה )סק"ד( ט"זכתב ה

חמץ בבית שאר המה שנשישראל, שודאי אין בדבר זה טעם וריח, קפידא אם החמץ נשאר בבית 

וץ בית, אלא מחלחוץ' 'שמ ישראל גרע טפי ממה שימכור לגוי הנמצא בביתו. וכן בתה"ד לא כתב

 )סק"ד( םמגן אברהם הג וי.ן הגלבית. ומשמע שהכוונה על החמץ שיהיה חוץ לבית ולא אכפת לנו היכ

בל של הגוי. א חמצו קדוןסובר שיוציא את החמץ מחוץ לביתו, דאם ישאר בבית נראה כמקבל בפ

ר ישראל להחזיהצטרך יחמץ מדינא מותר, מכיון שאין הישראל חייב באחריות. אבל אם כשיאבד ה

 דמי המכירה לגוי, אסור.

יחד י שאם פסחים ו.()נו ניהרי שששאפילו בבית ישראל מועיל אם מייחד לו קרן זוית, סובר  ט"זה אך

ד מודה, ראה שגם תה"נכה"ג ב שבבית לחמצו של גוי אינו זקוק לבער, שאינו חשוב 'בבתיכם'. אך כת

 .)ס"ק יב( מ"בוכ"כ ה חד לו קרן זוית.ישלא בא למעט י

צה כים אלא מחימצרי א לאהסביר, שכאן הצריכו שיוציא את החמץ מביתו אע"פ שבעלמ חק יעקבה

קנאו א את החמץ ום הוציאאה"נ , הוא רק כדי שיקנה הגוי את החמץ במשיכה, וימן תמ()לעיל סבעלמא 

גוי רע, כיון שהגיגרע משהכא  ועוד סוברים יהודה מטה, פרי חדשה אבליכול להחזירו לבית ישראל. 

. ויש ם היה בביתואשראל ישל  יודע שעיקר החמץ של הישראל ולא יגע בו אע"פ שקנאו, מחזי כחמצו

 . "ז(לא כט)דמא יבוא לאוכלו. ולדעתם אפילו יחוד קרן זוית לא מהני חשש ש
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רשותו עי"כ, יצא הדבר מ , דלאר לולא מועיל למכו , ידו כיד רבו, ולכןאבל אם הוא קנוי לו לצמיתות

 ג()ס"ק י עקבי חקם הגישראל. שאין למכור החמץ לשפחה הקנויה ל )סימן ג( אפרים שערכ בשו"ת וכ"

 כתב שלא ימכור לעבד כנעני שלו.

  שם וכתובת מדויקת של המוכרסוגי החמץ, פירוט 

, ידוע ינומ כאין ידהו, חימוץ שחש בו שיש כל מוכר אני סתם יכתוב לאש )כלל קכד ס"ג( חיי אדםכתב ה

 ד"ה) ור הלכהבאה. וכ"כ ומין מין כל יפרוט אלא, (ד"בח כ"כ) מעט או הרבה שוה אם יודע אינו שהרי

 דבר(ימן קנ ד"ה ובח"א ס) משה אגרות. והוסיף בשו"ת )מערכת חו"מ סימן ה אות כה(שדי חמד בשם ה בדבר(

 ועדמ הליכותספר וב ם.סויישצריך לכתוב הכתובת המדויקת של המוכר כדי שיהיה המקום המכור מ

כדי  ופס המכירה,לו בטשפון כתב שאדם היוצא מביתו בפסח חייב לכתוב את מספר הפלא )פ"ח אות ג(

רת הא המכירה בדי שתכדבר השהגוי יוכל ליצור עימו קשר במקרה וירצה לממש את המכירה, וטעם 

 מימוש.

 ייןע ,הפסח עליו עברו ,חמץ חשש בו שיש כלשבדיעבד אם אמר סתם  )שם( באור הלכהוהוסיף ה

 .בדיעבד להקל שמצדדים אחרונים כמה בשם חמד ישד בספר

א לשאם  "מ שם ועוד()אג קיםוכתבו הפוס שצריך לפרוט שם הלוקח בשטר. )שם(באור הלכה עוד כתב ה

 כתב את שם הלוקח אין מקום להקל, והמכירה אינה תקפה.

 סוגי הקניינים הנדרשים למכירת החמץ 

כנס לכל ם אלו, לא נדיני פרטיבנושא זה קשור לדיני קניינים בחושן משפט, הפוסקים האריכו מאוד 

הקניינים  כל תלכן עושים א גוי,עיל במכירה לוומכיון שנחלקו הפוסקים איזה קניין מפרטי הדינים. 

 מ"בעיין בו ה והגבהה.משיכ נייןהאפשריים, כגון קניין חצר, אגב, סודר סיטומתא ואודיתא. למעט ק

 שהאריך בכל פרטי דינים אלו. )ס"ק יז(

 ו, ויאמר לודר עצמהחת אועוד כתבו שכשקשה להוציא את החמץ מהבית ימכור לו  מג"א, הב"חה

 בפירוש שקונה אותו בכסף שמביא לו כעת, וא"צ כסף עם שטר.

ה נבל בדיעבד קא מקום, הקנאתכתב שצריך להקנות לו בכסף ובמשיכה או ב )סימן נט( משאת בנימיןה

ורה אוקמה ו והתרשותבכסף לחוד, שרוב הפוסקים ס"ל להקל בזה, וכן משום שהחמץ אינו ב

 ברשותו, ולכן די בגילוי דעת. 

 גוי ה"מ גויחות לאין שליקני, אע"ג ש -שאם הגוי שלח שלוחו ומשך  )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

  לישראל אך גוי לגוי עושה שליח. אך סיים שאין להקל בזה.

 כפו תןשנ או חמפת או ושםר כגון ,בו תלקנו הסוחרים שנהגו דבר כל, דמשאת בנימיןעוד כתב ה

 לבית ורההסח לקחש שכיון הוא וטפש ם,דבדיניה לישראל גוי שבין הקנין ש"וכ ,כאן כ"ג קונה ,לחברו

 )יג.(רות בבכו שה, שמהגמ'כתב דקצת ק מג"אה אך. של"הוכ"כ ה. קיים שהמקח דמים מקצת נתן גם

 משמע דלא קנה. 
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 "ה מכירה(דביאו הביה"ל ות ה. הב א )סימן בגדי ישעכדי שתהיה המכירה מכירה גמורה בלי הערמה, כתב ה

קבל ממנו לולא  קנאההשאחר הפסח כשיחזיר הגוי החמץ לישראל, צריך לקנותו באחד מדרכי 

כירה חזיר השטר מיהגוי וחוד בחזרה סתם. ודי בזה שאחר הפסח יקנה מהגוי החמץ והחדרים בכסף ל

 שקיבל, ודי בזה.

פסח  ה לגרש"י זויןם בהלכמועדי)המה הדין כאשר המכירה אינה תקפה מצד השלטונות שבאותו מקום? 

ד עם ע ביהודה יחהנוד יו, בעלמביא נוסח של שטר מכירה שתיקן אב )סימן יא( ציון שיבת: בשו"ת ד(

ין אגב מטלטל ןבקניולוה, ף במבון וזקיפת שאר הכסבית דינו, החמץ נמכר בקנין כסף ע"י קבלת ער

מכירה, לים הדרושים המיס ו אתקרקע, וכך כל יחיד ויחיד היה מוכר את חמצו. אך מכיון שלא שילמ

וכתב רחי, וק האזפי החלשנתעוררה שאלה בנוגע לתוקף השטר  )או"ח סימן קיג( חתם סופרמביא ה

, ה"או בדין הן שלו הוא הרי םבדייני מקחו להוציא הגוי בא אם ישראל בדין הן כשר השטרדמכיון ש

א ית אלכירה לא נעשהמס, אלא דמכיון שהמ להיתח לשלם צריך ה"בדאו כשיתבענו שאז אלא

ע"פ שכתב דמכיון  ך(ז ד"ה אלב סימן ח") חיים דברילהפקיע איסור לא גובים ע"ז מס מכירה. גם בשו"ת 

 לא מה שפסקה התורה.דיניהם מכירתנו אינה מכירה, אין לנו א

 סוחרים המוכרים חמץ בפסח 

על מוכרים ך בפואתם, הנה יש לברר מה דין סוחרים שעשו מכירת חמץ על החמץ הנמצא ברשו

 שוב דין חמץעת, ונפק בפסח חמץ לאנשים החפצים בכך. ונשאלת השאלה האם בכך מכירת החמץ

 זה הוא כחמץ שעבר עליו הפסח.

 רים את חמצםם המוכשסוחרי )סימן רה(כתב ע"פ המהר"ם שיק  ט אות לה()מערכת חו"מ סימן שדי חמד ה

ץ קנות מהם חמלאסור ויקר בפסח, הרי שמגלים בזאת שמכירת החמץ שעשו לא היתה מכירה כלל וע

 ועוד. א, רפח() ותהנהגו תשובותלאחר הפסח, משום איסור חמץ שעבר עליו הפסח. וכ"פ בשו"ת 

, שהרי ה קיימתשהמכירסקו פועוד,  )א, קמט. ב, צא( משה אגרות, ו()ב, מ חיים דבריבשו"ת , מנגד

אש. ים שקבעו מרהכלל פ כלמחייבים את הגוי לשלם עבור החמץ שמוכרים לו, והמכירה קיימת ע"

ל, אך סח חשוב כגזכר בפה שמולכן אף שמצד המקנה אין גמירות דעת, אין זה מבטל את המכירה ומ

 שאר החמץ אינו נאסר באכילה.

 הטבלת הכלים שנמכרו לגוי 

ן כל ר הפסח, כדיו לאחם אללה האם צריך להטביל כליאשמוכר לגוי כלים של חמץ, נשאלת ה כאשר

 כלי סעודה ממתכת הניקנים מגוי שצריכים טבילה?

כתב שאם מוכר הכלים לגוי בערב פסח משום החמץ שבהם, צריך  )עג, ג. הובא בפת"ש יג( חכמת אדםה

)או"ח חתם סופר . גם ה)סימן יא( ציון שיבתטבילה לאחר הפסח, ולכן מוטב שלא למוכרם. וכ"כ בשו"ת 

 ולא הכלים בדופני הנדבק החמץ אלא מוכר שאינוכתב שבנוסח שטר המכירה שלו כתוב  סימן קט(

)ח"ו יו"ד סימן יא. יחו"ד ח"ג  אומר יביעטבילה לאחר הפסח. ובשו"ת  , אחרת הללו יצטרכועצמם הכלים

כתב שלא ימכור את הכלים של החמץ, כדי שלא יצטרך  סימן כד. הליכו"ע ח"א עמ' רפב. חזו"ע פסח עמ' פא(

להטבילם במקוה טהרה לאחר הפסח, וכדין הקונה כלים מן הגוי. ואם מכרם לגוי יש להצריכם טבילה 
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כתב שבכלים שאינו  )יו"ד סימן קצג( שלמה לך אלףה אך. )מאמ"ר ג, מד( גר"מ אליהוכ"ד הבלא ברכה. ו

מבטלם מרשותו לא הוי מכירה כיון דהוי הערמה בעלמא ואזלינן בתר דאורייתא וא"צ טבילה. וכ"פ 

)סנ"ב( מפני ערוך השולחן )ח"א סו"ס צז(. וכ"כ ה מהרש"ג)שתיתאה סימן נא( ובשו"ת  שואל ומשיבה

שהכל יודעים שעושים כן מפני חומר איסור חמץ ולחומרא בעלמא, דמדינא אין עוברים על הכלים 

)ח"ב  שלמה מנחתבבל יראה, ולא נקרא שם הגוי עליו כיון שיוחזרו לישראל אחר הפסח. וכ"פ בשו"ת 

של המוכרים. סימן סו אות יג( דכיון שמכירה זו אינה מכירה גמורה המפקיעה מבעלותם הקודמת 

 )קובץ מבית לוי ענייני יו"ד ע' קנ"ה הע' י"ז( פסק שבדיעבד אם מכרם א"צ טבילה. גר"ש וואזנרוה

 מכירת חמץ דרך האינטרנט 

ה ונים, והשאלרים שבאת הנה לאחרונה נוצרה אפשרות למכור חמץ באמצעות מילוי תופס הרשאה

ו אכירת החמץ, זמן מבנין הנשאלת היא האם מועיל הדבר. וכוונת השאלה האם יש חיוב למעשה ק

 שדי בעצם מינוי השליחות בדיבור או בכתב. 

 דים.צ קנין או ע, וא"עלמאור ואמירה בשאדם נעשה שליח של חבירו בדיב )שו"ע חו"מ קפב, א(קי"ל 

קניין כלל  ט שא"צה פשוהביא דברי מרן אלו, וכתב דנרא )ח"ג פ"ט שאלה ב(אור לציון ובשו"ת 

"ם ן עפ"ד הרמבקניי עשותבהרשאת הרב במכירת חמץ, ואפשר גם באמירה ודרך הטלפון. ונהגו ל

אומר  הודיע שאינולן כדי שים בהם קנייים שא"צ לעשות קניין, ועושישנם דבר יג(-)פ"ה ממכירה הי"א

 (יג' סי, שור) קביע ערש ת"בשואלו כמשחק ומהתל אלא שגמר בליבו ואח"כ אמר. וכ"כ  יםדבר

 אף: ל"בזה (ג"ע ט דף לב ותא, יאנובסקי) מקנהה בספר כ"וכ. לחוד בפה בשליחות די חמץ דבמכירת

 מ"מ, תהשליחו לע קנין צ"דא םפוסקי אביגדור ותורת (ג"הי מכירה' מהל ה"ופ שלוחין' מהל א"פ) ם"שהרמב

אין שומעתה נראה  .תהדעו לכל דאפשר מה בכל הרשאה הכח לחזק, כן כתבתי דמילתא לרווחא

גם  ,ות ד()פ"ח א ועדמיכות הלב וכ"כ חסרון במינוי שליח למכירת חמץ דרך הטלפון, וה"ה לאינטרנט.

אלא  ליחות דוקא,שב ע"י הר שא"צ במינוי גרי"ש אלישיבכתב בשם ה )פי"א ס"ט(בסידור פסח כהלכתו 

 בגילוי דעת סגי. 

 סעיף ד':

 מכירה על תנאי 

 :)פ"ב הי"ג(שנינו בתוספתא 

א ואקח ך ואבוצטרארשאי ישראל שיאמר לנכרי עד שאתה לוקח במנה קח במאתים שמא "

 "ממך אחר הפסח

 וקח בוא מנהב לוקח תהשא עד לגוי ישראל הוא אומרהביא תוספתא זו להלכה " )ד, ז( רמב"םה

 ימכור אל אבל, הפסח חרא ממך ואקח רךטאצ שמא מישראל וקח בוא מגוי לוקח שאתה עד, במאתים

 ."ימצא ובל יראה בל על עובר זה הרי כן עשה ואם, תנאי על לו יתן ולא לו

 בספינה להפליג שרוצין וגוי ישראל כגון לפרש ונראההסביר " )ספר המנוחה חו"מ פ"ד ה"ז( מנוח רבנו

 ואומר הפסח מפני לדרכו צידה הפסח לאחר הצריך חמץ ליקח יכול אינו הישראל והנה הפסח ערב



 חמץ שעבר עליו הפסח -סימן תמ"ח  __________________________________________ 144
 לוקח שאתה ועד וצרכך לצרכי במאתים וקח בא דינרים במאה לדרכך צידה לוקח שאתה עד לגוי

 ".הפסח אחר ממנו לאכול אני שאוכל כדי ישראל מפלטר וקח בא גוי מפלטר

 קח נהבמ חמץ לוקח שאתה עד: קודם או חמישית בשעה יגול לומר ישראל רשאי :שו"עכתב ה

 כן עשה אםו, תנאי על לו ןית ולא לו ימכור לא אבל; הפסח אחר ממך ואקחנו אצטרך שמא במאתים

 .(יט, יב שמות) ימצא ובל (יז, יג שמות) יראה בבל עובר זה הרי

מאתים  ץ בסךח הרבה חמ' היא, שיקבמאתים קח במנה חמץ לוקח שאתה עדהסביר שכוונת ' ב"חה

ע"פ כל הסך. וא וח עלך רולאע"פ שאינו צריך אלא במנה, שכשאצטרך אחר הפסח אקחנו ממך ואתן 

ן יה, כיועב זהשאין ב טז(-ט"ו) ערוה"ששהגוי מבין שהכל הערמה כדי להינצל מאיסור חמץ, כתב ה

ו לאחר י שיקנה ממנח לגולהבטי ועוד שיכול אף גר"ז, רבה אליהשמוכרו לו במכירה גמורה. וכתבו ה

 .)ס"ק כג( מ"בהפסח, ויתן לו רווח. וכ"כ ה

לה התנאי תשראל שר היכתב דצ"ל שעובר על בל יראה ובל ימצא דוקא כא )סק"ז(מגן אברהם ה

תלה שרה כלל. או י מכיא הולבעצמו, כגון שהתנה שאם הישראל יהיה לו מעות יחזירם לו, דכה"ג 

ך ריני נותן להר לו ם אמרה בתנאי, דכל זמן שלא נתקיים התנאי לא חלה המכירה, אבל אהמכי

 .ד()ס"ק כ מ"בכ"כ הו רה.מעכשיו ע"מ להחזיר, או ע"מ שתעשה דבר פלוני, הרי זו מכירה גמו

את ר י שאינו מוכל תנאוא עאמר לו שהשטוב יעשה כל אדם שמוכר חמצו לגוי, שי )סק"ו( ט"זכתב ה

ן ם לא התנה כאפילו . ואאדם אחר, ויועיל ששום אדם לא יוכל לקנות החמץ מהגוי החמץ לשום

י, חייב נה חמץ מהגוראל קם ישבפירוש עם הגוי, אנן סהדי דאדעתא דהכי יצא חמץ מרשותו. ולכן א

ועוד  (או"ח סימן קטו) ופרס חתם, ו()פ"ג מהל' זכיה ומתנה ה" משנה למלךה אולם לחזור ולמוכרו לבעליו.

 אדם אחר חוץלמכור תולא  שאסור לומר לגוי 'אני מוכר לך החמץ ע"מ שתחזיקנו לעצמך סוברים

מצא רה למפרע ונהמכי תבטלתממני', דכיון שהוא בלשון תנאי, כשיעבור הגוי וימכור לאדם אחר 

נ דעת כ"ול בל יראה. עשראל ר הישלא היה החמץ קנוי לגוי מעולם, וחיישינן שמא ימכור הגוי ויעבו

רה ך מכירה גמולי מוכר לומר לגוי 'הרינ סובר בדעת הט"ז שמותר כד(-)כג גר"ז. וה)ס"ק כד(מ"ב ה

תר אפילו ץ ממני' שמודם חוום אלחלוטין, וזכות זו שיירתי לי בו שאם תרצה למוכרו לא תמכרנו לש

שייר , כיון שזה רא דברברי כתב דלא )אות סד(לכתחילה, שהרי לא אמר בלשון תנאי. ובשער הציון 

  לעצמו זכות בחמץ.

 סעיף ה':

  נמצא בבית ישראל אחר הפסחשחמץ 

 ברע לא טלודב דכיון ותר,מ הוא הדין מן הפסח אחר בביתו חמץ שמצא "ישראל )ב, ד( רא"שכתב ה

 אחר ד,"יב חמצו רהפקי" התם ינןדגרס בה, פליגי (ב"ה ב"פ) ובירושלמי למיקנסיה. וליכא יראה בל על

 אל לקיש ריש להערמה, יישח יוחנן רבי מותר. אמר לקיש ריש אסור, אמר יוחנן רבי מהו? הפסח

 טורן כתב הולכ .ה כר' יוחנןוידוע דהלכ הפקרתיו". ויאמר יפקירנו לא שמא כלומר להערמה. חייש

 שאנו חוששים שמא יערים לומר שביטלו אע"פ שלא בטלו.
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 שוםמ עמו,שט כתב דאפשר ב"יה. בהנאה והתירו באכילה אסרו .(קכ חמץ בעור' הל ב"ח) העיטור בעל

 ההנא פנימ לא אבל כילה,א הנאת דהיינו מרובה, הנאה מפני אלא יערים שמא חיישינן דלא דס"ל

עם טב שאין היא. אך הטור כת ועטתמ הנאה -ממנו  נהנה שהוא פי על אף אוכלו אינו דאם מועטת.

 נכון לחלק בין אכילה להנאה.

 .לשביט פי על אף אסור, הפסח אחר ישראל בבית שנמצא חמץ: שו"עכתב ה

 ביהודה ודענ, דשי חפרנחלקו מה דין אדם שעשה בדיקת חמץ ונמצא חמץ לאחר הפסח. דעת ה

ח, מץ לאחר הפסחנמצא ות חמץ ועוד, שגם אם עשה בדיק )או"ח סימן קיד( חת"ס, )מהדו"ק או"ח סימן יט(

להקל וברים סועוד  ()סק"ד יהודה מטה, )אות כ(חק יעקב , המנגדאסור בהנאה, דלא חילקו בדבר. 

אה. ן לאסור בהנתם אילשיטכשבדק וביטל ונמצא אח"כ, דמאי הו"ל למעבד הרי עשה הכל כדין, ו

 שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך עליהם.  )ס"ק כה(מ"ב וכתב ה

. עדים פניב הפקירוו דועמ ,לו למכור שיוכל יגו אתו ואין חמץ אתו וישאדם שהיה בספינה או בדרך 

 בית, חדש פרי, תעח()סימן ת "זרדב. הממנו וליהנות בו לזכות הפסח אחר יוכל אםה נחלקו האחרונים

תב ים להתיר. וכדדמצ ועוד חי' סק"ד() חיים מקור, )הגב"י ז(שכנה"ג , מנגד. לאיסור מצדדיםועוד  מאיר

וכן יש  .אחר דברב עמו חליפנושי או גויל שימכרנו ולהתיר לסמוך יש מרובה בהפסדש )ס"ק כה(מ"ב ה

 עמדו כתיקון פ"בע מכורל למי לו היה ולא ביתו בתוך חמץ לו שיש ונזכר בדרך היהאם  להקל

 יוןשכ ,מנומ וליהנות פסחה אחר בו ולזכות לחזורשיכול  ,ביתו שבתוך החמץ עדים בפני והפקיר

 צדמ להפקיר היה מחויב הרי ל"חז כתיקון לבער ולא למכור יכול היה לא כ"וא בידו החמץ היה שלא

 יעקב לקתחבשו"ת . ובו וזוכה זרכשחו חמצו לאסור לקונסו לנו אין כ"וא ,י"בב יעבור שלא כדי הדין

ליו אלא רק אגיעו לא הדואר ובהיקל במקרה שהיה לאדם חבילות של חמץ במהלך הפסח  )א, מד(

 סו.לקונ אין ולבער, ולכן לאחר החג, מכיון שלא היה בידו ולא היה יכול למכור

 סעיף ו':

 האכלת חמצו בפסח לבהמת הפקר 

לום, נה בו כשאינו נה פקרה של לכלב אפילו בפסח חמצו להאכילמובא שאסור  (א"ה ב"פ) בירושלמי

 ההני ולכלב םא ןקיימי אנן מה .בהנייה לאוסרו בא זה הרי לכלבים אפילו היום חמץ יאכל לאוז"ל "

 ".קרהפ מתלבה להאכילן ורשאס אומרת זאת. אחרים לכלב אפילו קיימין נן כי אלא הנייה איסור

 . רהפק של או אחרים לבהמת אפילו בפסח חמצו להאכיל אסור: שו"עכתב ה

 .אסורהנאה ההסביר שמילוי רצונו להשביע את הבהמה חשוב לה )סק"ט( מגן אברהםה

 סעיף ז':

 אין ליתן בהמתו לגוי שיאכילנה חמץ 

 יודע אהו אם, חהפס בימי הלהאכיל יגול בהמתו ליתן אסור: (כג' סי ב"פ) אגודהע"פ ה שו"עכתב ה

 .חמץ שהוא שעורים פסולת אותה שמאכיל
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ותר המתו חמץ, מל את בשמאכי כתב שאם אינו ידוע )ח"א סימן יא. הובא בשע"ת יז( מאירות פנים ת"בשו

 היה חמץ ותןנ היה לא םשאלעשות כן אף שבפועל הגוי מאכילה חמץ, דלהנאת עצמו הוא עושה, 

 לע יםוטלמ ויהי יהמזונותש ומתנה פסח ה"מבחו בהמתו משכיר אם וכן .אחר בדבר לזונה מחוייב

 נותמזו לה ןות בהמתי קח פסחב יגול לומר ירלהת אין . ומ"מחמץ שיתן שיודע אף, מותר - השוכר

כתב  תשובה שעריה אך .ותובשליח מאכילה נמצא חמץ שיאכילנה בודאי שיודע כיון לך אשלם ואני

ץ, תו אוכלת חמשבהמ ראל הנאה, הרי כעת יש לישאחרים מזונות ליתן יכול דצ"ע בזה, שגם אם היה

 בבהמה.וגוי נותן החמץ לבהמה בשביל ישראל שהשתתף עמו 

 שתיית חלב ואכילת בשר של בהמות האוכלות חמץ בפסח 

. פסחה בימי לשוחטה תרמו בפסח חמץ האוכלת שבהמהכתב  )לרא"ס מרגליות סימן יב( רא"םבשו"ת ה

 הפסולת להשליך יש וב וכיוצא חמוצים שעורים האכילוה אם ליזהר שיש נראהוכתב השע"ת ד

 בעינם חמוצים שעורים עדיין שם יש שאולי הפקר למקום הבטן פתיחת לאחר מיד המלאה שבבטן

 ותרמ חולבת היא שאם כתב (הל )או"ח סימן אפרים בית ת"בשוו .נתעכלו שודאי מרולו לסמוך ואין

 ותרמ יגו לש שהחמץ כיון ההנא באיסור לנתפטם דמי דלא ,הפסח בימי ממנה שחולבין החלב לשתות

 א"א סק"י() גדיםפרי מה גם ישראל החלב אסור.. ומשמע שאם היא בהמת בהיתר מאכילה והוא לו

אפילו בו  מתיר "ט(סק) יעקב ישועותסובר להתיר החלב שחלבו לאחר מעת לעת שאכלה חמץ. וה

 ביום אם אוכלת שחרית וערבית מדברים המותרים.

יש )אשרי הא שיבאלי שגרי"ולענין שתית חלב מפרה שאכלה חמץ תוך מעת לעת קודם הפסח, דעת ה

שכל  מץ אלא בפרהשה מחב נעח"ג פנ"ו אות יד( שמעיקר הדין אין בזה איסור, ולא חוששים שהחל

לם ימנע מלהאכייש להלא שאימיה אכלה איסור, ואין זו אלא חומרא לחשוש שהחלב נעשה מהחמץ, 

א החמיר שללן לה , איתוך מעת לעת לפסח מחשש שיאכילם בפסח. אכן, אישה שמניקה את בנה

 זה. לשתות מחלב ו שלאחמירהתאכל חמץ בערב פסח קודם זמן איסורו, משום שלתינוק בן יומו לא 

ינו , איגו לש מחמץ יהנותל שאסור שאף חידש (בחלב והנה ה"ד קמז סימן)או"ח ח"א  משה אגרות ת"שוב

 ויהי מצוח שרף שאם טפשו יגו ובשל הפחמין אף אסורים ישראל דבשלדומה לחמץ של ישראל "

 רעב אם נול מה כ"וא פ"חהא יותר בהנאה אסור שעתה אף יגו של חמץ דהא .בהנאה הפחמין מותרין

 רק לכןו ,חמץ איסור ליכאו חמץ כאן אין שנשרף דאחר החמץ עבר או חמץ איסור עתה שאין הפסח

 כילכשהא גם כ"וא. החמץ כשעבר ה"וה הפסח כשעבר אף לעולם שאסור משום אסור ישראל של

 אף ולכן ,לאסור מה בשו שאין הפסח כעבר והוי בעולם , החמץ כבר אינולבהמתו החמץ יגוה

 כיון פסחב יגו בהמת של חלב מותר יהיה כ"ג אכילה איסורי רק גם שאכלה בהמה שאוסר א"להרמ

 עשמשמ אף חמץ כלהשא נכרי בהמת של חלב שמתיר א"הב טעם זהו ואולי ,החמץ ליכא שעתה

 ."אכילה באיסורי אף א"כהרמ שמחמיר' ס' סי ד"ביו אפרים יד מספרו
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חמץ שנמצא בחנות של ישראל  -סימן תמ"ט 
 והפועלים גויים

 ובו סעיף אחד

 בעל עסק יהודי ופועליו גויים וההיפך 

 )לא:(שנינו בפסחים 

 םחמץ שנמצא ש -ן לשם נסי"תנו רבנן: חנות של ישראל ומלאי של ישראל, ופועלי נכרים נכ

לי נכרי, ופוע לאי של, ומבהנאה, ואין צריך לומר באכילה. חנות של נכריאחר הפסח אסור 

צריך לומר  ה, ואיןם אחר הפסח מותר באכילחמץ שנמצא ש -ישראל נכנסין ויוצאין לשם 

 בהנאה"

 מן אלא, יןבפועל ליה לינןת דלא - נאהבה אסור .בתוכה הנמכר ויין פת - ישראל של : ומלאירש"יופי

לא כאשר יש ראל אמלאי של ישלמד מדבריו שלא אסר בחנות וב"י ה .הוא ישראל ושל, היה מלאי של

וא תר, שודאי הת, מואי פבאותו מלאי פת, ואפשר לומר שהחמץ בא משם. אבל אם אין באותו מל

ותר אא"כ יש יים, אינו מיהוד עליםמשל הפועלים הגויים. עוד למד מדבריו, שבחנות ומלאי של גוי ופו

 ישראל.משל פועלים  במלאי פת, הלא"ה אסור, שודאי הוא

. איה רבך גירסת ץ, וכהחמ לפי גירסת רש"י הכל הולך אחר בעל החנות ולפיו נקבע מהיכן הגיע

ש סתו נראה שיי גירגם לפש ב"יגורס ההיפך, ולפיו הכל הולך אחר הפועלים. וכתב הר"ח  אמנם

מץ, ינו מכניס חאחנות הבעל במלאי של החנות פת, דבלא"ה ודאי שהולכים אחר הפועלים, דכיון ש

ים תולים בפועלשקמ"ל ת, וסובר שלפירוש ר"ח אצ"ל שהסחורה פ ב"חודאי הוא של פועלים. אך ה

וגם  ינם חולקים,לכה אהיין אע"פ שהם ישראל ולא אומרים דמסתמא ביער החמץ. ולכן הוסיף שלענ

לים ץ תויא חמהורה רש"י מודה בסחורה שאינה חמץ שתולים בפועלים, ור"ח מודה שכשהסח

 בבעלים, אך הטור לא חילק.

 םלש כנסיםהנ ופועלים לישרא של (החנות וכלי הסחורה פירוש) ומלאי ישראל של חנות: שו"עכתב ה

 שםל נכנסיםה ופועלים יגו לש ומלאי יגו של חנות. בהנאה אסור הפסח אחר שם שנמצא חמץ, גויים

 לחננא ינורב אבל, האי נוורבי י"רש גרסת היא כך; באכילה אפילו מותר שם שנמצא חמץ, ישראל

 .בהפך גורס

חמץ קבוע ום שהיא משביאר שהסברה בכך שהולכים לחומרא בחנות של ישראל, ה )סק"א( ט"זה

 .)סק"ג( מ"בומונח שם, ושל הפועלים הוא דרך עראי. וכ"כ ה

חד לל דמודים אכלקות ן חוהסביר שהגירסאות אינ ב"חהשו"ע הביא את שתי הדעות ולא הכריע. ה

תבו ועוד כ חדש יפר, סק"א() זט"ה אמנם. מהר"ם חלאווה, וכן מבואר במאיר ביתלשני. וכן הסכים ה

 .)סק"ה( מ"בשהעיקר כדעה ראשונה. וכ"כ ה

שחמץ שנמצא אחר הפסח ואיננו יודעים אם הוא של  ב"חדמשמע מדברי ה )סק"ב( םמגן אברהכתב ה

ועוד סוברים שגם באכילה מותר, חק יעקב ה אמנם או של ישראל, אסור באכילה ומותר בהנאה. גוי
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תו מקום מצויים רוב ישראל, אסור בהנאה, דודאי וואם בא ולא.קכשאר ספק דרבנן דאזלינן ל

 מישראל נפל. 

ו. עכשיחמץ של ות שהן לתלהוסיף שפשוט דמיירי שמצא תכף אחר הפסח, בענין שאימור וקציעה ה

ין, ילה בכל עניר באכסח מותשאם אפשר לתלות שנפל אחר הפ )סק"ה(עוד מבואר  .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה

 ך.הלך החג בדרמבכל  נשארשיותר הגיוני לומר שנפל אחר הפסח מאשר שנפל מישראל לפני פסח ו

, אלא יהודיםהעלים ר הפושעד כאן לא הולכים אח )הובא בשער הציון ז( מהר"ם חלאווהעוד כתב ה

ו, בכגון ד, איש לעסקם כאחהודיכאשר כל העוסקים בחנות הם יהודים, אבל אם נכנסים לשם גויים וי

 זה לא אמר ר"ח שהולכים אחר הפועלים.
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 ישראל וגוי שיש להם שותפות -סימן ת"נ 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 ישראל שלוה חמץ מחבירו קודם הפסח 

 בו ואין פסחה אחר לפרעו ריךצ הפסח קודם מחבירו ככר שלוה ישראל (קח' סי י"רש תשובות) י"רש כתב

 אינו אם גזל משום בו ישו איסור בשעת בעין היה שלא כיון ,הפסח עליו שעבר חמץ איסור משום

 מדאמרינן הראי ביאווה (תקפז' סי) מרדכיוה (ג אותפ"א ) "מהגה, (מז' סי מ"חו) חיים ארחותב. וכ"כ פורעו

 יוחנן רבי אמר מיניתבש להו ופרעי רהביעו זמן קודם בשביעית מעניי פירי יזפי ינאי רבי דבי :(סבע"ז )

 .עבדין אינון יאות

 םא גזל וםמש בו ויש פסחה אחר לפורעו צריך הפסח קודם מחבירו ככר שלוה ישראל :שו"עכתב ה

 .פורעו אינו

 .פסח ראח ולפרוע חפס לפני ללות להילכתח איסור שנהגו מקומות שישכנסת הגדולה כתב ה

 פסח חרלא עד חמץה והשהה הלוה ישראל עבר אם אפילוהביא בשם האחרונים ש )סק"א(מ"ב ה

הסבירו . וחמץ חליפי םמשו דמיו לקבל המלוה יכול שלא אמרינן ולא לשלם צריך מ"מ ,ונאסר

 למלוה איןו שלו ואה הרי הככר שלוה שכיון חמץ חליפי זה דאיןועוד  חיי אדם, פמ"ג, מאמר מרדכיה

 .בעלמא דמים אלא עליו

 השלט"ג בשם , כתבוב וצאכי חמץאם הלוה הישראל חמץ לגוי לפני הפסח, ולאחר הפסח שילם לו 

 חמץ ותוא לו ירמחז דאם דבריומ ומוכח .מותר בעיניה הראשון חמץה לו מחזיר ואינו הואילד ריא"ז

 ץהחמ ותוא לו שהחזיר ןכיו הפסח עליו שעבר ישראל של כחמץ דמחזי )סק"א( מ"ב. וכ"פ האסור

 גוי,ל שייך ההי יון שהלוהוכ שהרי ,הפסח עליו שעבר חמץ מיקרי דלא ,חולק פרי חדשה אך. גופא

 .באכילה אף דשרי הפסח עליו שעבר יגו של חמץ ל"והו

 סעיף ב':

 ישראל שמקבל מגוי ככרות בריבית כל שבוע 

 יתןש הפסח דםקו לו שיאמר (סות מןסי) העזרי אבי כתב ,שבוע בכל ברבית ככרות מגוי שמקבל ישראל

 שלא מה ממנו לקבל ותרמ לחשבון כך אחר באו אם אפילו ואז ,מעות או קמח פסח של בשבוע לו

נה תאבל אם לא ה ם הפסח,למד מדברי האבי עזרי שצריך שיאמר לו קוד ב"יה .הפסח בתוך קיבל

 )שם( רדכימוה א שם()פ" מהגה"מדברי  אך. )ע"ז כב.(עמהם אסור, דמדמה לשותפות עם גוי בשבת 

 ץחמ כרותכ הפסח אחר הםמ מקבל הסתם מן אלא ,דבר שום פסח קודםנראה שאינם מצריכים לומר 

  .בפסח לו לתת ראויים שהיו
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 לש בשבוע ול שיתן פסח דםקו לו יאמר, שבוע בכל ככרות ברבית יגומ שמקבל ישראל: שו"עכתב ה

 הקמח יחליפ, חמץ ככרות לו נותן הפסח שאחר פ"ע אף כך עמו שהתנה וכיון, מעות או קמח פסח

  .ושרי הן והמעות

 פסחה אחר ותהככר לקבל ול שרי נמי כלל התנה לא אם אפילו בדיעבדסובר ש )סוד"ה וישראל( ב"חה

 למאבע חוב אאל עליו לו יןוא בהם זכה לא ישראל לרשות באו , שכל זמן שלאפסח של שבוע בשביל

 מ"ב ,חדש ריפ, מאיר בית"כ ה. וכהפסח ימי כל עדיין גוי של הן והרי ,גופא אותן ולא ככרות של

 ועוד. )סק"ד(

 עבורב בפסח הככר גויה יחדכשמ כ"א ,ככר שבוע בכל לו ליתן שנתחייב דכיוןביאר,  )סק"ג( מ"בה

 עמו נותלהת צריך להכי .לישרא של חמץ על הפסח עבר כאלו והוי בו זכה כבר כאלו הוי הישראל

 לו הכין גויולכן גם אם ה .שוין דמי או שלהם הקמח רק ככרות רוצה אינו פסח של שבוע שבעבור

 ה.לעת עת הגוי ברשות מרילג והם לישראל כלל משועבדים אינם שהרי ,לן איכפת לא בפסח ככרות

 שכל רק בקצו לזמן לו וההל בשלא אלא הפסח קודם תנאי מהני דלא בזה, לחלק כתב )סק"א( ט"זה

 אה,ההלו חלתבת כמתנה הוא יוהר פסח קודם תנאי מהני ובזה רבית, לו ישלם מעותיו שמחזיק שבוע

 כולי מהם חדא אין הזמן שבתוךו זמן למשך לו בהלוה אבל מעותיו. לו מסלק היה רוצה היה אם שהרי

 בתחלת ותלהתנ צריך רק סחפ קודם תנאי מהני לא בזה שבוע, בכל ככרות לו לתת ושמחויב לחזור

 ו לדחותכתב שהמ ום והחמדגם הנהר של בזה. לחלק דאין משמע )סק"ב( מגן אברהםמה אכן ההלואה.

 יתן פסחשב ניהםש מתרציםב אלא מוכרחים דבריהם כתב שאין )ד"ה יאמר(ז. הבאור הלכה "הט דברי

 שפיר ישש אפשר הקודם אםמתנ לשנות לו מסכים הגוי ואין לחוד הישראל כשמתנה אבל מעות, לו

 . הראשון מתנאי לשנות יכול הישראל דאין ז"הט לדברי מקום

שו"ת קבל בפסח, בתיד לץ שעהפוסקים דנו האם אדם היושב בכלא יכול למכור לגוי את מאכלי החמ

שמותר ו פסקועוד  )ג, קסד( עקבי חלקת, )ד, סה( הלכות משנה, )ג, ס( משה אגרות, )ד, נו( יצחק מנחת

מצא אותו יום ונבאלא  בחמץ מאכלים שאינם חמץ, ואע"פ שלפי החוק אינו זוכהלקבל תמורת החמץ 

פי חמץ ר חשיב לחלין הדב, אישנהנה מחמץ בפסח, מ"מ כיון שע"פ החוק המזון אינו שייך לאסירים

מה  ם הגוי, וכלעליפו להח אם מקבל תמורתם מעות וכד'. אבל אם כבר קיבל את מנתו, אין היתר

 לפני הפסח. עם הגוי א בסיכוםשדיברו הפוסקים הו

 סעיף ג':

 ישראל וגוי שיש להם תנור בשותפות 

 טול גויללומר  האם מותר ,תפותבשו תנור להם שיש גויו ישראלגבי  (קיא' סי י"רש תשובות) י"רשנשאל 

 .שבוע אותומ דמים ויטול הפסח קודם שיתנה והשיב ?כ"אח אטול ואני פסח של אתה

הסכים לפסק זה, וביאר שאינו דומה לשותפות ישראל וגוי בשבת, שאסור  (שם)פ"א  מיימון הגהותב

משום  .מותר כשנשתתפו מתחלה התנו אםרק ו ,בחול ואני בשבת חלקך אתה טול לגוי ישראל שיאמר

 אבל .ישראל בשביל כטורח ונראה ,הוא לאמצע בשדה שטורחים הטורח כלש .(כב ז"ע)דבשבת מבואר 
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שמותר להתנות  ר"םכתב בשם ה (תתח' סיע"ז ) מרדכיה אבל .מותר מתחלה הדמים את שנטל כיון הכא

  .הפסח קודם שבוע אותו דמי ליטול שצריך הזכירקודם הפסח ומותר. ולא 

 אניו פסח לש אתה טול: פסחה קודם ויגל אומר, בשותפות תנור להם שיש יגוו ישראל: שו"עכתב ה

 .כ"אח אטול

 הנה מחמץ שלו"ס נל? הרי סמועי ''כוו פסח של אתה טולהתקשה, מדוע אם אומר לו ' )סק"ב( ט"זה

ת חלקו לקח א עד מה שהגוי)בגוי ה חלק לואפי השכר כל פסח במה שלוקח בעד שבוע שאחר הפסח

ראל מעולם י לישא הולששם בשעת עשיית השותפות  . ושונה מתנאי שנעשה בשבתבשבוע של פסח(

 יש חלק בכל ישראלגם לוחלק בשכר זה, אך כשהתנו קודם הפסח, כבר יש לגוי חלק בכל שבוע 

 נגד דמים כ"חא טולאואני 'לכן כתב שרק אם אומר לו  שבוע, נמצא שיש דמים לחמצו של ישראל!

. מיםד בעד קר ,לפסח למלאכה תנורו להשכיר' מותר, שחשוב כאומר שאינו רוצה שנטלת הככר

 יהיה אל בין וב יהיה בין תנורה את פסח של הז שבוע אתה טול לו כשאומר דמייריכתב  מקור חייםוה

 .כלום זה על זהל ואין הזמן קיןדחול מותר דזה לי שיזדמן מה כ"שאח או שלפניה שבוע אטול ואני בו

ח לו , א"כ נכך אחר הז כסכום אטול ואני בפסח שיהיה מה הככרות אתה טול לו כשאומר אבל

כה לו "כ התנור זוא פסח.האחר לשאם לא יהיו ככרות נמצא שהגוי לא יתן לו כלום  ,בככרות שבתנור

 ולאט ואני לו שאומרכ ילואפ ועוד אחרונים אוסרים פרי חדשאת החמץ, ומחליפו אח"כ בדמים. ה

  .בפסחש חמצו שיווי ידמ הוא נהנה מ"דמ ,שנטלתה הככרות נגד דמים כך אחר

, דמים מתחילההיטול פסח ושיש לנהוג למכור לגוי את התנור ב )סק"ג( מגן אברהםוה ב"חכתבו ה

טוב  מים שהם יוםירבעה שבא ויקצוב עמו מקח עבור זה, ויטול הדמים קודם הפסח. והוסיף המג"א

 .)סק"ו( מ"בעכ"פ אסור לומר טול אתה. וכ"כ ה

 סעיף ד':

  תנור, ואפו בו גויים חמץ בפסחישראל שיש לו 

 ואפו ,רתנו לוש יששישראל  ם(שתקפז, והגה"מ פ"א ' פסחים סי )מובא במרדכי כתב אברהם ר"ב שמשון ר"ה

, התנור כרמש הפסח לאחר ותככר לו והביא ישראל של גזבר שהיה האופה ובא ,בפסח חמץ גויים בו

ל חשיב לחמץ שוורו, כר תנאם הוא חמץ ודאי שאסור משום שזכה בו הישראל בש אסור לו לקבלם.

 משתכר ל"ה בהנאה אסור סחבפ דחמץ כיון ,בשכרוישראל שעבר עליו הפסח. וגם מעות אסור לקבל 

 בד.בדיע יבל כבר מותר. ואם קבפסח ממנו ליהנות אסור גוי של חמצו ואפילו הנאה באיסורי

 הוהד בשכרו לקבל אסור עותמ אפילו, בפסח חמץ םיגוי בו ואפו תנור לו שהיה ישראל: שו"עכתב ה

 .מהם ליהנות מותר, המעות כבר קבל ואם; הנאה באיסורי משתכר ליה

בל אם ופס דמיו, אינו תחמץ אהעיר שדוקא אם קיבל מעות מותר בדיעבד כיון ש )סק"ד( מגן אברהםה

 כ"וא ,כרותכ לתת לעולם כןשדר כיון תנורו בשכר בפסח בהם דזכה מהם ליהנות אסור הככרותקבל 

 .)סק"י( מ"בוכ"כ ה .הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ ל"ה
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מה ר. ואינו דוח אסוהפס ביארו שגם אם יקבל את המעות קודם הפסח או אחר אליה רבהוה ב"חה

כ וכ" גוי לגמרי. ור שלהתנ לס"ג דהתם התנור היה של שותפים, וכשמחלקים בזמן הו"ל בעת ההיא

 .)סק"ט( מ"בה

 יעבוד שלאוכ ייםאפיה של גושמי שעובד במ אחד( ובדבר ה"ד ד )חו"מ ח"א סימן משה אגרות ת"שוכתב ב

ו אחריות גם יש לו .שאסור נ"הבאי משתכר הוא דהרי לעבוד שם, היתר שום אין, פרנסתו יפסיד בפסח

 בימי תחתיו שיעבוד גוי לשכור אלא עצה לו אין ולכן , ויש לחייב מצד האחריות שלו.שאופה הפת על

 . בפשיטות מותר שזה הפסח

 סעיף ה':

 השכרת תנורו לגוי שיאפה מצות 

 בו יאפה אםו מצה בו יאפהש מ"ע גויל תנורו להשכיר לישראלשמותר  אברהם ר"ב שמשוןעוד כתב 

 לי העבר ול שיאמר פי על אף אחרת מלאכה עמו לעשות שכרו )ע"ז סב.( כדתנן ,לו זקוק אין חמץ

 ה הוא ששכרוהמשנ שון, פירוש. וביאר הב"י שלפי דעת ר' שממותר למקום ממקום נסך יין של חבית

 יין של חבית שיעביר ול שאמר אלא מלאכה אותה עשה לא , ולאחר מכןאחרת מלאכה עמו לעשות

 .מותר שכרוולכן  ,למקום ממקום נסך

 זקוק ןאי חמץ וב יאפה ואם, המצ בו שיאפה מנת על יגול תנורו להשכיר שמתיר מי : ויששו"עכתב ה

 ריש, חמץ ךכ אחר בו מכניסש פי על ואף, בו לדור בית לו להשכיר מותר וכן: רמ"אוהוסיף ה. לו

 . (אגור)

ריך צאפה בו כלל יי לא לו הגודכיון שהשכיר לו תנורו לשבוע אחד, אפיהסביר  )סק"ה( מגן אברהםה

 מצה. מר שיאפו בוך שיאה צרישכר חמץ, ומותר. ומ"מ לכתחילהוא לשלם לו, ולכן לא חשיב כנוטל 

, הוי אפות בו חמץדרכו לשידוע וביאר ע"פ המחצה"ש, שאם לא יאמר לו, כיון ש )ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה

 כאילו השכיר לו לאפית חמץ שאסור.

. איסורי הנאהתכר ב, דמשדמשמע שאסור להשכיר את ביתו לשום בו חמץ )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

סור אאינו  ני כן, ולפיב( ס"ק) מ"בוה )סק"ה( ט"זודוקא כשמשכירו תוך הפסח או ערב הפסח. וכ"כ ה

 ר.מות הובחנם והשאל ם יום.דמשמע דוקא קודם שלושי מחמיר )אות ה( פרי חדש. והאפילו לכתחילה

 סעיף ו':

 אמירה לגוי שיקנה לעצמו חמץ 

, לואכו וקנה זה דינר הילך בפסח לעבדו לומר מותרש זרוע אורה בשם (תקמט' פסחים סי) המרדכי כתב

 ואכול צא לו יאמר לא אבל .עליו שמזונותיו פי על אף חמץ כקונה זה ואין ,חמץ שיקנה שיודע אע"פ

 לא חושש ואינו זה בדינר ואכלו לכו ולפועליו לחבירו אדם אומר" .(סג) ע"זמ ראיה והביאפורע.  ואני

 משום חושש פורע ואני אכלו צאו אמר ואם נסך יין משום ולא מעשר משום ולא שביעית משום

 אסור נסך שיין פי על ואף שרי הכי ואפילו עליו במזונותןומשמע דמיירי  ".נסך יין ומשום שביעית

 . פורע ואני ואכול צאסובר שגם מותר לומר לו  מרדכיה אך .בהנאה
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כה"פ ה"מ. שלחוב גוי של תיובמעו הגוי לצורך חמץ לקנותשיש איסור גמור  (תא מןסי) ש"ריבה כתב

שראל גוי, אין היהשביל בותו יש לחוש שמא יבוא לאכול ממנו, וכן עובר על בל יראה, שכשקונה א

 ליו.עיכול להיות שליח בשביל הגוי, ונמצא שהוא חמצו של ישראל ועובר 

 בלא; חמץ השיקנ שיודע פ"ע אף, ואכול וקנה זה דינר הילך: בפסח לעבד לומר מותר: שו"עכתב ה

 רמ"אוה .ביד נתןו שנשא או דינר םהקדי כ"אא, בזה גם מתירים ויש; פורע ואני ואכול צא: לו יאמר לא

 .(א"ת סימן ש"ריב) יגו של במעותיו אפילו, בפסח יגול חמץ לקנות ואסור: כתב

 חשד.ום תו משאכל בביישאם הוא מושכר אצלו לשנה לא בשם האגודה  )סק"ז( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק יד( מ"בוכ"כ ה

כל ע בודאי שיאם יודאדוקא  ביאר שדוקא אם אומר לו 'צא ואכול' אסור, וגם )סק"ח( אברהם מגןה

 ילהחנונ הוא עשיפר ד"ע לעבד ניהחנו לו שנותן שכיוןוביאר  )ס"ק טז( מ"בוכ"כ ה חמץ, הלא"ה מותר.

 מן ואה שנהנה נמצא עליו תיושמזונו וכיון בידים חמץ מאכילו הוא כאלו והוי שלוחו החנוני הוי

 .שמאכילו החמץ

ע. מץ ואני פורחעלים ן לפותשאם לא הקדים למוכר דינר, מותר לומר לו  )סק"ט(מגן אברהם כתב ה

ו, זונותיו עליבדו שמתו ועהחמיר בשפחלחק יעקב אך כתב שטוב לחוש לדעת ה )ס"ק יז( מ"בוכ"פ ה

 שירצה.  נה מהא יקשלא לומר לו שילך ויקיף על חשבונו, אלא יתן לו מעות מזומן והו

ן לו תלומר לגוי  תר לו, מומי שיש לו תינוק וצריך לשתות חמץלמד מדבריו לעיל ש מגן אברהםה

 תאשצריך לקחת  ב בזה,הרחי ()ס"ק יח מ"בה לשתות חמץ ואני פורע, אבל הוא לא יקח החמץ בידו.

ך לא אן שכר ע"ז, חר מכו לאלהתינוק לבית הגוי, ואם לא ירצה להאכילו בחינם יבטיח לו שיביא 

את  אמר לו שיקחי, אך ביתול, יבוא הגוי בית הגויקודם שיאכילנו. ואם א"א לשאת את התינוק ל

ישראל  ת חמצו בביתגוי איר השאואם א"א לקרוא לגוי בכל פעם, יש להתיר שי שאריות החמץ לביתו.

יין. קנ שוכן משום חש חמץ,וקטן יאכיל את התינוק, אך הוא בעצמו לא, שלכתחילה אסור לגעת ב

 ויעשה מחיצה לחמץ או יטמינו במקום שאר החמץ.

ת שות בכה"ג אלע "צשא "ק יח()ס מ"בוביאר ה הכל מותר.ש מגן אברהםכתב ה ובחולה שיש בו סכנה

כתב שגם  יא( תבא בשע"מן טו. הו)ח"ב סי יעקב שבותבשו"ת  אולם ואין לדקדק בזה.כל האמור לעיל, 

קא שוט שהוא דומ"מ פו נו.כשנותן לחולה שיש בו סכנה, לא יתן לו יחידי שמא יבוא לאכול ממ

 כשאחר מזומן לפניו, שבמקום סכנה צריך לעשות הכל בלי שהות.

ובה טיק לו הגוי שמחז , דמהסובר שאסור לקנות לגוי גם משום שרוצה בקיומו )סק"י(מגן אברהם ה

 ראין לו לעזו חמץ, עונהטחשוב כשכר, אא"כ הוא לא בפני הגוי. ומשמע שאם בהמת הגוי היתה 

וכ"כ  ה בעבור זה,ו טובזיק לאך כשיש צעב"ח מותר גם אם הגוי מחבפריקתה אלא שלא בפני הגוי. 

 .)ס"ק כג( מ"בה
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 ף ז':סעי

 השכרת כלי לגוי שיבשל בו חמץ 

 ברד י"ע סוראי של בקיומו שרוצה מפני חמץ בהם שיבשל בפסח גויל כלי להשכיר אסור: טורכתב ה

 להא דמי לאו .לכתחילה כירולהש אסור בהנאה אסור עצמו שהכלי כיון ,ועוד .הכלי יבקע שלא אחר

 רהחמו תםדה ,למקום קוםממ חמץ עליו להביא ם"לעכו חמורו אדם משכיר )ב, ח( בתוספתא דתניא

שכיר לה אסורמובא ש (ד - רמג' יס הקצרות) הגאונים תשובתב אולם. אסור עצמו הכלי אבל אסור אינו

 .נסך ליין הדבר מויודבהמתו להוליך עליה חמץ. 

פות בו אנור לגוי לתשכיר ך במביאר שהטעם 'רוצה בקיומו של איסור ע"י דבר אחר' אינו שיי ב"יה

וצה ביאר שהוא ר (ס"ק יא)ם מגן אברהה אךחמץ, משום דאף אם יפול התנור לא יפסד החמץ לגמרי. 

ר זה בל בתנור דבאבקע, וא ישהחמץ ישאר בכלי, שאם יוציא את החמץ בעוד הכלי על האור, הרי ה

 לא שייך.

 ופס את דמיו,תאינו ש, משום כתב דאע"פ שחמץ של גוי אסור בהנאה, מותר בשכרו (ת מןסי) ש"ריבה

  .דמיו שתופס דחמיר משום קנסא ומשום נסך בייןולא אסרו אלא 

 רולהשכי אדוק ל"דר יטאופש .הירושלמי אסר בפסח חמץ בו לשום ביתו להשכיר אגורעוד כתב ה

 אפילו חהפס קודם יום םשלשי לגוי ביתו להשכיר לאסור מסתברא דלא ,פסח בערב או הפסח תוך

 בתוכו לשום ששכרו מפרשכש אלא לאסור נראה אין נמי ובפסח ,בפסח חמץ הגוי בו שישים שידע

 ילבשב אסורל אין חמץ בו יסיכנ שבודאי אע"פ בו לדור שוכרו אם אבל ,בהמה דשכירות דומיא חמץ

 .זה

 יועל הביאל חמור לו שכירמ אבל, חמץ בו שיבשל כדי בפסח יגול כלי להשכיר : אסורשו"עכתב ה

 . חמץ

ן מגה אך .ס"ק כה() "במוה ימרדכ מאמרוכן מסקנת ה נראה לאסור.כתב שגם בחמור  )ד"ה אסור( ב"חה

שיב למשתכר ח ולכן ל חמץכתב שיש לחלק בין תנור שכל ייעודו הוא לשימוש ש )ס"ק יא( אברהם

צרכים שם הוא גם לשימו חמורבאיסורי הנאה, ובעינן שיאמר לו בפירוש לאפות בו מצה. אך כלי ו

 ותר בחמור.וכן מ ר(יא הטו)והאיסור הוא מהטעמים שהבשאינם חמץ, ולכן מותר להשכיר סתם לבשל 

עות שיש בזה דא הבי סור(ד"ה א)באור הלכה ולגבי השאלת כלים לגוי לצורך שימוש במאכלי חמץ, ה

 ע"ב.תהמחמיר מתיר, אך סיים ש )ס"ז( לבושאוסר, וה )סי"ב( גר"זה: בין האחרונים

 שימוש בכלי חמץ לצרכים שאינם אכילה 

 ושיםע הנאה כיצר וכל בהן יןורוחצ בפסח אסורות ביורות חמין מחממין אנו (תקס' סי) מרדכיה כתב

 ,ע"צד עפ"י()ד"ה וא שהמדרכי אך כתב ה. הבלוע מאיסור נהנה שאינו מאחר בפסח ישנים בכלים

 כל ,חלהלכת להשכירו סרשאו ,אחר דבר י"ע איסור של בקיומו שרוצה מאחר דאסור משמע דבטור

 בשם (הכא האו ה"ד. לב ע"ז) פרק התוספות , וכ"כהמרדכי כדברי המנהג אמנם .בעצמו ממנו ליהנות שכן

 .האוסרים דעת ודחו דשרי "תר
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 הוא כןו, חמץ בכלי הנאה רכיצ שאר וכן בהן ולרחוץ חמץ בכלי חמין להחם מתירין ויש: רמ"אכתב ה

 .(שעה כל פרק ומרדכי מעמידין אין פרק תוספות) המנהג

ו שתרנגולת "פ פסקריו עהתקשה, הרי המרדכי שהביא פסק זה כתב את דב )ס"ק יב( מגן אברהםה

דכי שמותר ב המרך כתחיטה מותר למכור לגוי, כיון שאין לו הנאה מהחמץ, ומכ השנמצא ב

נמצא "ל שתבשיל ש"ז קין תמלהשתמש בכלי שבלוע בו חמץ כיון שאינו נהנה מהחמץ. אך בריש סימ

בשל ם תבשיל שנתגבהם  רחוץבו חמץ כולו אסור בהנאה, וא"כ כ"ש שאסור לרחוץ בו! ואם מותר ל

א כלים י אכילה, אלנם כללו איכתב שכלים א )ח"א סוף דיני הכשר כלים( עגלי צדקמבהם יהיה מותר. וב

 ליבכ אבל לים.שאר כין כהמיוחדים לרחיצה וכיבוס. ואע"ג שבולעים חמץ א"צ להטמינם מן הע

 פילוא בו להשתמש יןוא צנוע במקום להצניע צריך ושתיה לאכילה בו להשתמש לפעמים שדרך

)ס"ק  במ"כ"כ ה, ובזה גם חמירלה אין ארעי דרך מ"ומ לאכילה בו ישתמש שמא גזירה וכביסה לרחיצה

 .כז(

 רוצה בקיומו של החמץ 

סור. אסור בהנאה, דבר האשל ה שכל שרוצה בקיומו )ע"ז לב.(הנה בדין רוצה בקיומו כתבו התוספות 

)ח"א  ב"זרדפסח, גם הוהג בזה נ סובר שאין דין רשב"ץה אולםשאיסור זה נוהג גם בפסח.  טורודעת ה

בדברי  ה. וכן מבוארי הנאיסורזה אינו נוהג אלא ביין נסך, אבל לא בשאר א איסורסובר ש ס"ס קמ(

 .)אות ז(פרי חדש ה

קל כדי וא שלא יתקלוצה הרגוי הנה יש לבאר מהו המושג 'רוצה בקיומו', דלכאורה כל חמץ שמוכר ל

צורך בחמץ  ין לושכשא ביאר )ח"ב סימן כה( מחנה חייםחר הפסח. בשו"ת שיוכל להנות ממנו לא

צה נו חשוב לרורי איר, ההספציפי הזה ולא אכפת לו אם הגוי יקח את החמץ ויביא לו חמץ אח

כך, הרי בו לא יחפוץ שווי ו אתלבקיומו. אבל אם רוצה בקיום החמץ הזה דווקא, וגם אם הגוי יביא 

אינו שגילוי דעת  ה איןבמכירכן גם ע"י מכירת החמץ אין להתיר, משום שולחשיב לרוצה בקיומו. 

 חפץ בחמץ ומבטלו.

ה פסח כדי שיהיודם הה חמץ קכתב שלפי האמור מתבאר שמי שקונ )ח"ד סימן לז( נתן להורותובשו"ת 

של  רוצה בקיומוראה כר שנמזומן לפניו מיד לאחר הפסח, וכוללו במכירת החמץ, יש איסור בדב

שאין  ימן קיט(או"ח ס) "סחתכתב שיש שהקלו עפ"ד ה )מע' חו"מ סימן ט אות כ( שדי חמדה אך. החמץ

 איסור ברוצה בקיומו אא"כ עושה כן ע"מ להשתכר ולהרויח.

 שום שהישראלמ, הוא גבי ע"זלכתב שיש סברא לומר שרוצה בקיומו  )יו"ד סימן קיז( צבי הרובשו"ת 

ור רוצה עם זה. ואיסייך טשלא  מצווה לבטל ע"ז, ולכן בכה"ג שרוצה בקיומו אסור, אבל בחמץ בפסח

 היזק.  בל לא בהצלתהנה אכשנ בקיומו לגבי חמץ הוא משום סרך איסור הנאה, ולכן אינו אסור אלא

דיק שאדם ת של צי"ב חלומדן לאסור למכור במכירת החמץ חלה  קיב( 'סי) הבושם ערוגתובשו"ת 

כתב  ג, כה() כרוןז בניא, בשו"ת מנגדשומר למשמרת וסגולה. כיון שאינו חפץ למוכרו באמת. 

 .ות ח()אשבדיעבד אם מכרה אין לאוסרה לאחר הפסח. וע"ע בפסקי תשובות 
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ה בידים שה מעשישראל עוהשאם אין  ז בהגה()סימן  אפרים שעריהביא בשם שו"ת  )ס"ק טו(והשע"ת 

ת העלה בפשיטו (אות ט) קבחק יעה אךאלא רק יושב ומשמר את החמץ, אינו חשיב לרוצה בקיומו. 

 לאסור.
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 13דיני הגעלת כלים -סימן תנ"א 
 ובו כ"ז סעיפים

 סעיף א':

 האם יש מצוה להגעיל הכלים, וברכה על ההגעלה 

ים. וכ"כ גיעולי הגויבלוע מהט את סוברים שיש מצוה להפלי יוחנן. וחולין צט.()ע"ז סז: ד"ה א"ר  תוספותה

ו מצווה זו לא מנ ועוד ב"םרמ, רס"ג, בה"ג אך. )תשובה קצח( סמ"קוב )תשובות נו( ר"תבספר הישר ל

יווי ב"ם נראה שצפ הרמשע" יקר()פתיחה להל' בשר וחלב ד"ה טעם כע פרי מגדיםבמנין המצוות, וביאר ה

ה הבלוע בו כלי זלו בה להגעיל הכלים אינה אלא כדי להינצל מאכילת המאכלים שנתבשהתור

 איסורים.

 ע"פ דבריהם מצאנו כמה טעמים מדוע אין מברכים על הגעלת כלים:

שום כים עליו, מין מברלב שאהגעלת כלים הוי כניקור גיד וח :)כלל נח דין קד( והיתר איסור .א

 דושין. וכ"כה דקיב עשדעריות שמברכים עליו אג שאין מברכים על לא תעשה מלבד לאו

 .)ס"ק ר( כה"חו )אס"ד מע' ה אות טז( שדי חמדה

להשתמש  יכול ם, אלאמכיון שאין חובה להגעיל את הכלי: )חמץ אות צה( אורחות חיים .ב

 בשימושם. , נמצא שאין מצוה םבכלים חדשים ולא יצטרך להגעיל

תקן אלא ר לא נם שהאיסומברכים על ההגעלה משואין : )יו"ד סימן לט( הבושם ערוגתשו"ת  .ג

רן הקודם, איסו ניתרשהאיסור נפרד מההיתר. בשונה משחיטה וטבילה שמברכים, משום 

 משא"כ כאן הוי כמליחת בשר שבורר האיסור מההיתר.

 .עליו כתב שהאיסור בלוע ואין בו ממש, ולכן אין מברכים )שם( כה"ח .ד

 הכשר כלי חרס 

 )ל.(שנינו בפסחים 

גזירה  -במינן!  הו שלאבעבד : קדירות בפסח ישברו. ואמאי? לשהינהו אחר הפסח, ולירבאמר "

יד ר זמנו, ועבהו לאחלהי אמר: לא ישברו, אבל מש שמואלדילמא אתו למיעבד בהו במינו. ו

תנור  -ם אמר ליה: הת -ו? שברי.. אמאי קאמר רב קדירות בפסח בהו בין במינו בין שלא במינו.

זה ם, והסיקן מבפני - , זההכא בקדירה של חרס. ואיבעית אימא: הא והא בשל חרסשל מתכת, 

ום דפקעה. שחייס עליה מ -סיקן מבחוץ. וכי תימא הכי נמי ליעבד ליה הסקה מבפנים ה -

 שפיר דמי" -הוא, ואסור. ואי מלייה גומרי  הסיקו מבחוץ -הלכך, האי בוכיא 

                                                   
הם חלק מדיני הכשר כלים אשר נמצאים ביו"ד סימן קכא, אנו השתדלנו לא לזלוג הנה דיני הגעלת כלים לפסח  13

שר כלים ם השייכים להכנידוניאת ה להלכות אשר מקומם ביו"ד, ומצד שני למען לא יהיה הספר חסר השתדלנו להביא
ל על מבט כול י לקבלשוב כדדבר חלפסח אשר נמצאים גם ביו"ד. על כן בחלק מההלכות יש הרחבה יותר מהנצרך, ה

 הלכות הכשר כלים. וה' יהיה בעזרנו.
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 ואית, הודהי' כר בהנאה סורא זמנו לאחר אף לדעתו חמץש, ישברו שלדעת רב קדירות בפסח רש"יופ

 רבא אוקיד: חדא, טעמי מתרי יהכוות הלכתא ולית, אסור - לפגם טעם נותן וקסבר, במשהו ליה

 ותןנ לן מאדקיי: ועוד, אהו מתערובת פחות והאי, שמעון' כר מותר זמנו לאחר דתערובת הלכתא

הלכה שכתב  .(ח) ף"ריהגם  .הכלי ופניבד טעמו הופג - הפסח ימי עליו משעברו וזה, מותר לפגם טעם

 שמעון. כרבי דקאיכשמואל 

 דחיישינן מועיל ינוא זה שגם (79 'עמ תסד' סימובא בראבי"ה ) ראב"ן, דעת הונתלבנו לכבשן החזירן ואם

 דמתלבן היכא לאא עליה ייסח דילמא אמרינן דלאדחה דבריו,  אבי העזריה אך .עלייהו חייס שמא

 כי בחוץומ מבפנים ניןמתלב לכבשן כשמחזירה אבל ,גומרי מילוי י"ע או מבפנים ולא מבחוץ

 שרו רסח דכלי אילתא קלז(ש)פ' מטות סוף  שאלתותב כ"וכ .פקעי ולא צד מכל להן עולה השלהבת

 וןמיימ הגהותכ וכ" ן.או לכאמשום שפנים חדשות ב )ל: ד"ה התורה( תוספות, וכ"פ הכבשונות בחזרת

 בשןלכ ותנןשנ ודוקא ימן ז()פ"ב ס ש"ראה וכתב .(מ"חו' הל סוף הגעלה ובהלכות ה"הכ קושטא' פ"ה דפו)

 ,עיפק ילמאד עלייהו חייס אל ודאי כזה גדול להיסק שמכניסן דכיון חדשים חרס כלי בו שמצרפין

 .שיתלבנו ודםק התנור מן ומוציאן חייס דילמא למיחש דאיכא לא שלנו לתנורים אבל

 יומינ סאדיי בהם עושיםש אותם אפילו, השנה כל חמץ בהם שנשתמש חרס של : קדירותשו"עהכתב 

 בהם שתמשלה הפסח לאחר להשהותן ומותר, בהם ניכר חמץ יהא שלא בענין היטב משפשפן, קמחים

 תמששנש חרס כלי לשום ולא םלה מועיל אינו באש שיסיקם היסק אבל ...במינו שלא בין במינו בין

 ולא (תבקעוי שמא' פי) פקעי שמא עלייהו חייס דלמא דחיישינן, גחלים ימלאו אם ואפילו... חמין בהם

 כיוןד מותר, חדשים סחר כלי בו שמצרפין לכבשן החזירן אם ומיהו. מעליא הסקה להו עביד

: רמ"אף הוהוסי. לא שלנו תנוריםל אבל, פקעי דילמא עלייהו חייס לא ודאי כזה גדול להסק שמכניסין

 ד"בי ועיין שעה כל פ"ר מרדכי) רהכש בלא צונן אפילו בו להשתמש אסור הגעלה או לבון הצריך כלי כל

 .(א"קכ' סי

תר ין, וא"כ מונו בעשאי שהותן כיוןהשגם אם נשתמש בהם הרבה מותר ל )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .מותר חמץ רק אם נשתמש בהם מעטאח"כ לבשל בהם לכתחילה. ולא כרוצים לומר ש

שונות ילו חזרת כב' שאפבגמ שבתנור של חרס אפילו היסק פנימי לא מועיל, שהרי מובא ב"חה כתב

סור יאך לעניין א טהרה,ומאה וכתב שכל דברי הגמ' שם הם לגבי ט )סק"ד( מגן אברהםה אךלא מהני. 

 א"צ להיות ככלי חדש, דמיד שנפלט האיסור סגי.

 לאחר ץמחד ל"קימשום ד שבלעו אפילו הרבה חמץ,ים להסביר, שלא אוסרים את הכ )סק"ה( מ"בה

 קנסו לאו ,החמץ שהשהה המ על חכמים דקנסו קנסא משום אלא אסור ואינו מותר התורה מן הפסח

 לבשל חלהלכת אפילו מותר ולפיכך ,קנסו לא בכלי שבלוע מה על אבל בעיניה שהוא החמץ על אלא

 .כ"אח בהם

דן בעניין הכשר כלי חרס, וכתב שכלי חרס מחמת שאין להם תקנה  )ח"א יו"ד סימן ו( אומר יביעבשו"ת 

כתב שאחרי מריקה ושטיפה סגי בהגעלה, ומכיון שיש  )זבחים קה.(צאן קדשים חשובים כדיעבד, וה

לחלק בין היתרא בלע לאיסורא בלע ובחמץ יש הסוברים שהיתרא בלע, וכן משום שכשלא מבטל את 
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ל במקום הפסד מרובה קר, ומחמת עוד כמה צירופים יש לההאיסור כדי להנות ממנו הדבר מות

 להגעיל כלי חרס שאינו בן יומו ע"י הגעלה ג"פ זא"ז. ויש לעיין כיצד ינהג לגבי חמץ בפסח.

 כלים שנשתמש בהם בכלי שני 

 אורה ידי לע שלא פילוא בחמין בהם שנשתמש חרס כלי שהיסק באש אינו מועיל לשוםטור כתב ה

 לא שני כליב אלא ותחיןר חרס בכלי נשתמש לא שאפילו ב"יוביאר ה. רותחין לתוכן שעירה אלא

 כליב בו שולנשתמ שני כליב חמץ בו שנשתמשו חרס כלי השוה ()ה, כה ם"רמבה גם היסק. בהו מהני

 ראשון.

 חמין בהם שנשתמש רסח כלי לשום ולא להם מועיל אינו באש שיסיקם היסק : אבלשו"עכתב ה

 שני יבכל ילואפ אוסרים שוי הביא: רמ"אאך ה .רותחין לתוכה שעירה אלא האור י"ע שלא אפילו

 .(ה"פ המגיד)

"כ כלי שני ואחלדירה ה מהקביאר שאפילו לא עירה מהקדירה לתוכה, אלא עיר )סק"ג( מגן אברהםה

ל הכל, אב הגים להגעילף שנוהוסיוהניח כלי זה לתוכו. והוסיף שגם הרמב"ם לא אסר אלא ע"י עירוי. 

  ב בדבר.התיישיך לאם בדיעבד השתמשו בכלי שידוע שמעולם לא נשתמשו בכלי ראשון, צר

י ג"כ רוי וכלי שנ"י עיישן עשלא רק קדרות אסורות, אלא ה"ה לקערות שתשמ )סק"א( חק יעקבכתב ה

 .)סק"א( מ"בדינא הכי. וכ"כ ה

 להתיר ןדאי א"רמה כדעת רלהחמי יש בודאי דלכתחלהבשם האחרונים שהסכימו  )ס"ק יא(מ"ב כתב ה

 דלא רסח ובכלי ,הגעלה צריך מתכות בכלי ולכן ,שני בכלי רק חמץ בו נשתמש שלא כשידוע אף

 איןש בכלי הגעלה אבל נשתמש אם בדיעבד אמנם .בפסח בו להשתמש א"א והיסק הגעלה מהני

 ומניעת מרובה הפסד מקוםב חרס בכלי אף להקל יש (וכפות צלחות כגון) שני בכלי רק בו משתמשין

 .חמץ יגב בו מקילין קיםפוס שכמה לפגם טעם נותן שהוא יומו בן אינו הוא אם טוב יום שמחת

 הגעלת כלים חדשים הנקנים מגוי 

 בהם פקלהסת יןא חרס ליכ אפילו ,מהשוק שקונים חדשים כליםע"פ האחרונים ש )סק"ג( מ"בכתב ה

 אשרכ אבל .מתכות ליככ טבילה אלא צ"וא חדשים בכלים להשתמש דרך דאין ,בו נשתמשו שמא

 וא להגעילן פקמס ריךצ תכותמ כלי הם אםקונה כלים מבית הגוי, ואין ניכר בוודאות שהם חדשים, 

ח לפי י מסיכתב שאם הגו ס"ה()גר"ז . והמספק שבירה צריך חרס כלי הם ואם ,תשמישן כפי ללבנן

 תומו שלא נשתמש בו עדיין נאמן. 

שש במפעל יש ח ם אשרחדשי ישנה מחלוקת גדולה כיצד לנהוג בכלי מתכתבפוסקים ובספרי השו"ת 

"י מת מתיחתו עתח מחה רושבשעת יצורם מרחו עליהם שומן איסור כדי להבריקם בשעה שהכלי הי

 מכשירים שונים.

סוברים שצריכים  )יו"ד סי' קכא ס"ק יב( משמרת שלוםוה )או"ח סימן קיט ס"ק יט. יו"ד סימן מד סק"ד( חזו"אה

)יו"ד  צבי הרהגעלה גם בטרם השימוש, כיון שהדרך למושחם בשומן טרף בשעת יצורם, וכ"כ בשו"ת 

. אך כתב החזו"א שאין להצריך ליבון מחמת שומן זה, משום שמשקים הנבלעים בכלי נחשבים סימן קי(
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יכים ליבון כיון שנבלעו כנבלעו ע"י בישול, ולא כנבלעו מחמת האור. ובשו"ת הר צבי כתב שאינם צר

 ע"י חום השפשוף ואינה כבליעה ע"י חום האור.

. זרו על הכליג לא ג. ובכה"כתב שיש להקל כיון שהשומן פגום )יב, נה( אליעזר ציץבשו"ת  אמנם

רה, ל גזירת קדים בכלאינ והוסיף שבשעת בליעת האיסור אינו חשוב כלי אלא טסין בעלמא, והם

בשו"ת  וכ"פ מא.יו בת כלי רלהתי שיטעו לחוש שאין וממילא טסין בעודן בהן שאינם עשויים לבשל

 םוג, ערובתהת י"ע והן ודםמק הן, אדם למאכל ראוי ואינו פגום שהוא מטעם )ד, קיב( יצחק מנחת

 אלא בטלל כוונתו שאין מטעמא לכתחילה איסור מבטלין אין משום גם בזה ושאין, ביטול מטעם

 כתב להקל בזה. )ז, קיב( הלכות משנה. גם בשו"ת הכלי לתקן כוונתו

כשירם גם ריך להשצ "א()פסח פ"י סק חוט שניולדעת הסוברים שצריך להגעיל את הכלים כתב ה

 רבךגרש"ז אויה ךאוץ. מבח מבפנים וגם מבחוץ, הואיל ונמשחו גם מבחוץ וא"כ בלעו את האיסור

ו ע"ג הסיר והעמדת בתוך מים ירן ע"י נתינת מעטכתב שיתכן ואפשר להכש )מנחת שלמה מהד"ת סימן נא(

הכניסו לא יצטרכו ליו, וצדד האש עד שירתחו המים ויתחמם גם הכלי בשיעור שהיד סולדת בו משני

 ,עצמו על חמירולה דרלה צהשרו שאפילו מי )לשיטתו שיש להקל(כתב  צי"אבתוך המים הרותחים. גם ה

קובץ מבית ) ואזנרו גר"שהאש. ה לע רותחת ביורה להגעילן לחזר להטריח צורך ואין בעירוי דסגי נראה

 יביעת גם בשו"ון. לי ראשי מככתב שבכה"ג אפשר להקל ולהכשיר את הסיר ע"י עירו לוי ח"א עמ' לב(

 הקל בזה. (א, ז) אומר

 כלי הטעון ליבון וחס עליו שלא יתקלקל 

 ולא (תבקעוי שמא' פי) פקעי מאש עלייהו חייס דלמא דחיישינן, גחלים ימלאו אם : ואפילושו"עכתב ה

 .מעליא הסקה להו עביד

שלא  דול חיישינןגקלקול לגורם  שדוקא אם הליבון ס"ס תנב, קיצור דיני הגעלה(משב"ז ) פרי מגדיםכתב ה

מגן כ"כ הבנו היטב. ולא ילוליו ילבנו היטב, אבל אם יגרום רק הפסד מועט לא חיישינן שמא יחוס ע

 בונו. ור ליו לאסוסיף שאם יש ספק אם הפסדו מרובה או מועט לא גזר, וה)סק"ג( האלף

עיל ר שיתכן שמוי"ט סבשהר :(ל)פסחים  ריטב"אאם עבר וליבן את הכלי בתנור ולא חס עליו, כתב ה

ן אם עבר וליבשכתב  "ב(שב"ז סק)מ פרי מגדיםהחמיר בזה אף בדיעבד. והרשב"א ה אך .הדבר בדיעבד

 א מותר.שוגג הרי הוכן ב עשה נאסר המאכל, ואם את הכלי כראוי, ולאחר מכן בישל בו מאכל במזיד

עבר ש להוכיחו שיל, אך ש להקיכתב שבאיש עני ויש הפסד מרובה גם אם בישל במזיד  )ס"ק כו( כה"ח

 על גזירת חז"ל ולהזהירו שלא יעשה כן פעם אחרת.

 חהצנעת כלי חמץ בפס 

 יבא לאש כדי, םש לילך גילר שאינו צנוע במקום בפסח : ומצניען)סימן ו( רא"שע"פ ה שו"עכתב ה

 .המפתח ולהצניע בחדר לסוגרם וטוב, בפסח בהם להשתמש

סובר שאותם המעמידים כלים על גובה הכתלים לנוי, אפילו גבוה עשר  )קצג: ד"ה ומ"ש וטוב( ב"חה

כתב שאפשר שנהגו כן משום שאינם בני יומן, וגם אם ישתמש  )סק"ב( מגן אברהםה אךקומות אסור. 
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והמחמיר  ,בהם רבו המתירים. וכ"ש שאותן שרוב תשמישן בכ"ש או בצונן, כגון קנקנים, שאין לחוש

  ועוד. )סק"ז( מ"ב, חדש פריוכ"כ ה תע"ב.

רבה, אין הגובה במעלה לכתב שאותן שיש להם כלי פסח כל השנה ומחזיקים אותם  )סק"א( ט"זה

תן טעם לא נואינו אלחוש שמא ישכח פעם אחת וישתמש בהם חמץ, שגם אם יבשל בהם בפסח 

סח פוששים לכלי אין חב שכת יד אפריםה לפגם, ובפסח הוא חומרא ולא גזרו בו מחמת לא פלוג.

, מש בהם לחמץוישת הפסח חוששים שישכח פעמיים, שיוריד את כליבשאר ימות השנה כיון שאין 

 וגם שיחזירם אח"כ למקום כלי הפסח.

 שימוש בכלי איסור שעבר עליהם י"ב חודש 

 בפסח שלשנתב ילתבשיר הת (. הובא בשע"ת כאן ובפת"ש יו"ד סימן קכב סק"ג)סימן עה צבי חכם ת"בשו

. כלל טעם יכאל ח"יב אחר מ"מ אסור נותן טעם לפגם,, גם אם נח"יב עליו שעברו נקי חמץ בקדירות

 אות פו( לח סימן ב")ח שאל חיים ת"בשו אולם. לכתחלה בה לבשל להתיר אך הוסיף שלא מלאו ליבו

 ייןה לכלי קר ישון הנימ דלא כתב ששם ,צ"כהח דלא מוכח ה(")ח"א סימן תקע א"הרשב דברימש כתב

 לו לחשנש אלבישר דולי בא שמעשה וכתב .שיש סברא שכלתה הלחלוחית משא"כ בשאר איסורים

 תייםשנ עברוו ,הםב נשתמש רכב השולח יהגו אם ניכר ולא פורצלאני מפאפורי נחמדים כלים דורון

 נשתמש לא שמא ס"ס ישד בזה אך ,לכתחלה להתיר אין שלכאורה וכתב .יקרים כלים והמה ימים

 ןלהגעיל אפשר שאם רהעי )סק"א( שערי תשובה. הישוב צריך ועדיין להקל ספק נשתמש ל"ואת

 ללהק יש ב"שהיס רותחין םבה להשתמש דרך שאין כלים הם ואם ,כן לעשות יש פעמים' ג ברותחין

ר. ובשלו ומות אם טעוובפסח,  כתב שלכתחילה אין ראוי לבשל בו )עמ' קסא(חזון עובדיה וב .כן גם

 ואם נתיישן לכו"ע מותר.

וב לא נאסר ודש שש"ב חהקל בדיעבד בכלי שנאסר ועבר עליו י )כלל קכא דין יד(חיי אדם גם ה

ת שבו והוא חלוחיל הלכהתבשיל שבישלו בו, אף שלא הגעילוהו, משום שלאחר י"ב חודש כלה 

 ונפקע איסורו. כעפרא בעלמא 

כל  יה הכלי ריקאי שהא בתנהיקל בזה אך כתב שהו )אס"ד מערכת חו"מ סימן ז אות ג( שדי חמדאלא שה

לה אינו לכתחי תר זהשהי הי"ב חודש ולא השתמשו בו לשום בישול אף של היתר. החכם צבי כתב

ודש קודם י"ב חהכלו  עוד כתב השד"ח שבפסח התירו רק אם אלא רק בדיעבד אם כבר נתבשל.

 הפסח, אבל אם כלו תוך הפסח אסור להשתמש בכלי בשאר ימות הפסח.

ל לל על היתר שכסמוך לשאין  שרבים סוברים )יו"ד סימן קכב( דרכי תשובהו )שם( שדי חמדאך עיין ב

וך על ע"ת שיש לסמתב השככבר ישון י"ב חודש, ואפילו בדיעבד אם בישלו התבשיל אסור באכילה. ו

ש ילא אחרת אם זה קוה לאיכתב שיש לצרפ )ס"ב( ערוך השולחןהפסד ובדיעבד, וה היתר זה במקום

 בעניין זה.

ים להחמיר בכלים שעברו עליהם י"ב כתב שאע"פ שהעולם נוהג )ח"ה או"ח סימן לב( אגרות משהה

מ"מ בכלי זכוכית יש להקל, מחמת שיש בזה ג' ספקות. שמעיקר הדין הלכה שכלי זכוכית  חודש,
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 י"דע, שני בכלי רק היו חמין היו ואם, בצונן הוא זכוכית כלי שמיש. רוב ת)לקמן סכ"ו(עים אינם בול

 .מצוי יותר שזה, בחמץ ראשון דכלי בחמין כלל בו נשתמשו לא שמאוכן . פקעי ממש חמין

', ה תמתור וקרח היותו דבעו אשר, תשובה בעלנשאל אודות  )ח"ז יו"ד סימן י( אומר יביעבשו"ת 

 באופן ,כדת במליחה רוהכשי לא הבשר ואת, לחלב וגם לבשר אחת כלים במערכת בביתו השתמשו

 יםיקר ביםר כלים מאז לואצ ונשארו. חדשים כלים קנה, בתשובה לחזור וכשזכה, הכלים שנאסרו

 לה שאין ןכאב, וןבאר גוריםס מונחים, וכוסות צלחות ובעיקר, (פרפורי הנקראים) פורצליין העשויים

 קנהת איזו םלה יש האם, ניםש כמה כך עליהם עברו וכבר, באיסור בהם גם שהשתמשו מפני, הופכים

גם ללא  ש בהםל להשתמומסקנתו שבמקום הפסד מרובה מעיקר הדין יכו ?לאו או בהם להשתמש

 אגרות ת"בשו ב"וכי העלה כןו, פעמים' ג הפורצליין כלי שיגעיל טובהגעלה, אך לרווחא דמילתא 

 .(מו ס"ס ד"ח"ה יוסימן כז. ו ח"ג יו"ד) משה

 סעיף ב':

 הכשרת כלי מלבנים ועפר 

 ."דמי שפיר - גומרי מלייה איו. ואסור, הוא מבחוץ הסיקו - בוכיא האי" )ל:(שנינו בפסחים 

 .ככר בו ומטגנין ואופין, מרעפים שהוא כלי - בוכיא: רש"יופ

 ',מיד שפיר ריגומ מלייה איו' גורס היה שלא נראה .(לז ד"ש ד"ב תוה"ק) א"רשבהדברי מכתב הב"י ש

 ושדרכ ליוכ מבפנים הסיקובש ד"אב ,מותר שנתלבן עד מבפנים אותו הסיק אם חרס כלי גבי שכתב

 ניםמבפ סיקולה דרכו שאין יכל ואם .לא מבחוץ הסיקו אם אבל ,בו וכיוצא כתנור מבפנים להסיקו

 אותו ירהחז ואם צרכו לכ יסיקנו ולא יבקע שלא יחוס שמא אסור מבפנים שהסיקו "פעא כקדרה

ומה לקדרה מע שדפנים, משולמד הב"י כיון דכוביא אין הדרך להסיקו מב .מותר זה הרי לכבשן

ן יר דמי, שאיים שפגחל שאפילו הסיקו מבפנים אינו מועיל, אך אפשר שמודה הרשב"א כשממלא

 .ועפר מלבנים דעשוי כיוןחשש שמא פקע 

 קוריןש קטן נורת וכן, בו ומטגנין ואופים ועפר מלבנים שעושין כלי שהוא, כוביא :שו"עכתב ה

, יםמבפנ ליםגח מלאו ואם; ךבכ נפלט שבו חמץ דאין, בפסח בו לאפות אסור מבחוץ הסיקו א"פידלי

 . שרי

ו , שהרי מעשיי חרסין כלדיש שלכוביא שעושים מלבנים השרופים בכבשן  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

בל א בליבון. אנה אלו תקלעב ביותר, ואם נשפך דבר רותח עליו אין  ממש ככלי חרס אלא שהוא

 חזו"אה אמנם. ס"ק יח() "במכ הנתייבשה בחמה יש לה דין כלי אדמה ומועיל להם הגעלה. וכ"לבנה ש

תועיל סברא כלל ש , ואיןחרס כתב שהדבר תמוה מאוד, שהרי כלי אדמה גרועים מכלי )סימן קכ סק"ב(

)סימן  בהדרכי תשום הלל. גל וכהגעלה באוכלין, ולכן כתב שאין להקל בזה כל להם הגעלה כמו שאין

"ז, מקו"ח )פמ"ג, גר המג"א דברילסובר שאין הכשר לכלי אדמה. אולם רוב הפוסקים הסכימו  קכא סק"ד(

 .ועוד(

 לוע.ציא הבל להוסק מבחוץ אינו מועייהסביר, דמחמת שהסקו מבחוץ הה )ס"ק יז( מ"בה
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 סעיף ג':

 הכשר סכינים 

 )ל:(שנינו בפסחים 

 אקלדידי חדתא  ר ליה:אמ "אמר ליה רבינא לרב אשי: הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו?

תא כעין חד אאמר ליה: אנ -נח מר דאפשר ליה, דלא אפשר ליה מאי? אמר ליה: תי -עבדינן. 

אידי  ין. והלכתא:ברותח יהוקאמינא; קתייהו בטינא, ופרזלייהו בנורא, והדר מעיילנא לקתי

 ואידי ברותחין, ובכלי ראשון"

 לצורכי עושים סכינים חדשים. )ד"ה לדידי( רש"יופ

 .ומותרין ראשון בכלי מגעילן סכינים :שו"עכתב ה

משום  ל לה הגעלה,מועי ם איןשאם יד הסכין קבועה במסמרים קטני )סק"ה( מגן אברהםוה ב"חכתבו ה

שש לקים, שיש חשני חלמחולק הלגבי כל סכין  )סק"ה( ט"זוכ"כ ה שיש הרבה גומות במקום המסמרים.

ת יד ע"י ן דבוקה בביד הסכייה אם , והוסיף דה")ס"ק כג(מ"ב וכ"פ ה גומות, וראוי לחוש לזה כשאפשר.

לא ווס על הדבק מא יחשחוש דבק שאין מועיל לה הגעלה, כיון שהדבק מתקלקל במים רותחים יש ל

אם הבית  ם בית יד רקסכין עעלה בהעיר, שלפ"ז לא יצוייר הג )אות כו( ציוןשער הירתיח המים יפה. ב

חזקה, כך וך בית יד בין לתהסכ יד ממין הסכין, כגון אם הוא של מתכות. וביאר שאפשר ע"י שיכניס

 שהוא נעשה ממקשה אחת לא ע"י שתי חתיכות או מודבק ע"י דבק.

ים, הגעיל הסכינלר לו ם מותדמשמע מהגמ' שאפילו מי שיכול לקנות חדשי )סק"ו(מגן אברהם כתב ה

ום ת הסכין, משלבן איך לעוד כתב, שאם לא הולכים אחר רוב תשמישו, צר ואינו דיעבד בלבד.

 שלפעמים תוחבין בראשו חתיכות פת לאפות אצל האש. 

 סתבר להחמירמסכין לא שבאביאר שודאי היה פשוט לרבינא שמועיל רותחים לסכין,  )סק"ה( ט"זה

ראוי הם, ולכן מן נראי אינםשיותר משאר כלים, כיון שתשמישו תדיר בחמץ ובמצה ויש קצת סדקים 

י אידגמ' דאידי והסקנת כן מלכל ירא שמים שיהיה לו תוספת אזהרה בזה במה שהוא מצד הדין. ול

גם  ליבון, חדש. געלה,הגות, הוא מצד חסידות. ויש בזה ג' דרליבון הברזל באש ש ברותחים, אלא

 כתב שמצוה מן המובחר ליקח חדשים.  )הל' הגעלה עמ' כב( מהרי"לה

ו"ד )יהשו"ע  ים פסקאיסור שאע"פ שאם הסכינים בלועים משארבשם האחרונים  )ס"ק יט(מ"ב כתב ה

 מחמץ יםהבלוע יםכל שאפילו א"שי כיון הכא ,בחמין בהם להשתמש כדישצריך ללבנם באור  סי' קכא(

 יניםדסכ בריםסו פוסקים מהכ וגם ,)משום דחמץ חשיב היתרא בלע( הגעלה אלא צ"א נמי בלבד אור י"ע

 מ"ומלבד. בגעלה מותר ע"י ה לכן ,)שרוב תשמישו שלא ע"י האש( האור י"ע הבלועים כלים דין להם אין

  .לפסח חדשים שיקנה המובחר מן מצוה לו שאפשר מי

 מ"מ ללבנם צריך דלכתחלה אף איסורים משאר הבלועים דסכינים מקור חייםו יעקב חקכתבו ה

 אך ,בהגעלה די לחלב מבשר הבלועים וסכינים. אסור אינו בחמין בהם והשתמש הגעיל אם בדיעבד

שאם הגעיל  )סימן קי(חתם סופר . וכתב הבזה איסור נהגו העולםש )סי' תקט ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה
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לצורך פסח, הוא נוהג להתיר להחליף מבשר לחלב או ההיפך, כיון שלא היתה כונת ההכשר לצורך 

 זה.

 מה חשוב לכלי ראשון 

 :)מב.(שנינו בשבת 

ו לתוך תוך הקערה אהוא ל ותן"האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין אבל נ

 התמחוי"

 ראשון ידכל שתחשךמ - תבלין לתוכן ןית לא ..השמשות בין - מרותחין .האור מן - שהעבירן :"ירשופי

 .מבשל רותח שהוא זמן כל

 שעודנו קר האש על עתה אינו אפילו, האש על מים בו שהרתיחו נקרא ראשון וכלי :שו"עכתב ה

 .רותח

יף ותחים, והוסליו ררות עשיש נוהגים לתת אבן מלובנת על הסכין ולע )סק"ז(מגן אברהם כתב ה

 מ"בכ"כ הו א"כ בסכין.ה, משתוכו יפהאבן מונח ב -שנראה לו שלא נכון לעשות כן בסכין, לפי שבכלי 

 . )סק"כ(

ה ע"ג האש, ה אינשהיורככתב שדוקא בסכינים מועילה הגעלה במים רותחים אף  )סק"ב( מקו"חה

ילה אשון לא מועכלי רהם במשום שרוב תשמיש הסכין אינו בכלי ראשון, אבל דברים שמשתמשים ב

ם בץ על הרמב"בשם הקו ט("ק ע)ס כה"חהגעלה כזאת וצריך שיהא ביורה שהאש עוברת תחתיו. וכ"כ 

ם הסוברים פוסקי ביא כמההאריך בסוגיא זו, וה )אס"ד מערכת ה אות כג(ד שדי חמה מנםאופר"ח. 

 םאפשר להגעיל האש, שעל שמסתימת השו"ע מוכח שכל הכלים, אף אלו שבלעו איסור בכלי ראשון

חלק דעת השו"ע לרים שסוב ועוד )סכ"ה( גר"זבכ"ר שהוסר מהאש, כל זמן שעדיין מעלה רתיחות. ה

ים לבין כלאש, ע"ג הסר מחמץ בפסח, שאפשר להגעילם אף בכ"ר שהו בין כלים שבלעו היתר כמו

 שבלעו איסור שגם לשו"ע אין להגעילם אלא בכ"ר שע"ג האש. 

אפשר ולכל דיניו  ראשון "ז ככליכתב שאף אם האש מן הצד נעשית עי )א, פז. ו, נו( הלוי שבטובשו"ת 

ל את , שיש להגעיד כתב. עואו מצידולהגעיל בו, דמשום שהאש נמצא בו אין נ"מ אם הוא מתחתיו 

 עלה רתיחה. אש ומהד על , בכלי ראשון העומ)אף שהורד מע"ג האש(כל הכלים שבלעו איסור בכ"ר 

 שפשוף קודם הגעלה 

דה, ת החלואכלים להעביר פשף היטב את הלש צריך ההגעלה קודםש (ז סימן ב"פ פסחים) ש"ראהכתב 

קום יך ללבנו במ, וצרגעלההות אין מועיל לו מלו גו אחרת הכלי לא יפלוט מה שבתוכו. ואם יש

 חמץמ בלועיםה דכלים (עו' סי י"רש תשובות) י"רש הביא בשם :(פב רז' סי) הלקט שבלי אולםהגומות. 

 שבהם. החלודה להעביר צריך אינו

 החלודה, להעביר שצריך מכאן (כב. לא במדבר) הכסף" ואת הזהב את "אך (וילקוט, זוטא) ספריומובא ב

 וצריכין הגעלה, בהן מהני לא הגומות בתוך יפה לנקותן יכול ואינו גומות בהם שיש סכינים הילכך

  ליבון.
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 חייםבר או זתבמשח יפה םלשופ צריך ההגעלה וקודם :(ז סימן ב"פ פסחים) ש"ראעפ"ד ה שו"עכתב ה

 לו ועילמ אין, יפה לנקותו כולי ואינו גומות בו יש אם הילכך. הכשרם קודם שבהם חלודה כל להעביר

 ליבון ךוצרי (כא באיו) (יגעיל לאו עבר שורו מלשון והוא שבהם האיסור פולטים שהכלים הפלטה' פי) לבד הגעלה

, סכיןה בה ניסלהכ ואסור להבהגע תקנה לה אין סכינים של והנדן: רמ"אוהוסיף ה. הגומות במקום

 .(ל"מהרי) בפסח

ותח פעין. אך אם בה ב נדבק הסביר שאין הכשר לנדן הסכינים משום ששמנונית )סק"ח( מגן אברהםה

כלי שצ. עוד כתב, לה א"ו הגעשבכה"ג אפיל )ס" כו( מ"בוכתב ה התפירות וגוררה היטב אפשר דשרי.

 שפיו צר ויש שם חלודה שא"א להסירה לא מהני לה הגעלה. 

נם שני סוגי שיש. ת הזהבאב' ומשמע רק שכתוב בפרשת כלי מדין 'אך את הזהביאר  )סק"ו( ט"זה

מועיל  , והטעם שלארוריתו עפ'חלודה', יש חלודה שיש בה ממש וגם לאחר שגוררים אותו יש שם כמ

ועילה למה לא מ געלההלה הגעלה משום שיש באותו מקום ממש מהחמץ והחלודה מכסהו, ולכן 

ם שגרירה נשאר אחר הלגם לי, ושהוא בעין. אך לפעמים יש שחרות או אדמומית באיזה מקום מהכ

הכשירם, אך לאפשר שלים ממנו. ויש בו רק מראה ולכן אפשר להגעילו, אחרת לא יהיה כמעט כ

ין אשבליבון  סק"ז() ט"זה ד כתבעו. )ס"ק כב(מ"ב וכ"כ ה צד היותר טוב.העכ"פ ילבן המקום ההוא על 

 .(ס"ס קכא)כמבואר ביו"ד צריך להעביר החלודה, כי האש יבעיר את הכל 

 שיש בהם אבנית ומיחם הגעלת קומקום 

ו בודם השימוש כשר קהעון טפעמים רבות מחממים ע"ג המיחם חלות ומיני חמץ שונים, ולכן הוא 

ם לחמם את המיופו וסמעט כומכיון שא"א להגעיל מיחם חשמלי, יש למלאות אותו מים עד  בפסח.

ילא מ)שלא מיחם הן של עליועד שיגיעו למצב של רתיחה ובכך המיחם מכשיר את עצמו. את החלק ה

 ניתן להגעיל בסיר ההגעלה כשהוא הפוך.  אותו מים(

כסה מכיון שחום ה יבון.וא"צ ל שדי בהגעלה קיט()ח"ג עמ'  לציון אורולגבי מכסה המיחם, כתב בשו"ת 

 הגעלה. וכ"כבכשרו ח שהמגיע מחמת הזיעה הנמצאת תחתיו, וא"כ דינו כבלוע באמצעות דבר ל

הוסיף שיש  ח(מ"ר ה, מ)מא אליהו גר"מהזצ"ל.  גרע"ישכך הורה ה )פ"ג אות י(בספר הליכות מועד 

 לצפות את הכיסוי עם נייר כסף.

קודם  חובה להסירהודה שכחל עוד יש לברר כיצד לנהוג כאשר יש אבנית בתחתית המיחם, האם דינה

ו ניתן להגעיל ת, לאל אבנישישנה שכבה  כתב שאם )ח"ז סימן כא( ישראל אבןההגעלה או לא. בשו"ת 

 כל ויאסור אתץ א החמן יצוכשתימס האבלפסח, משום שיש לחשוש שמא נפל לתוכו פירור של חמץ, 

וכ"ד  ., מח()מאמ"ר ה הומ אליגר"הוכ"כ  המים בפסח, אא"כ יסיר האבנית ע"י כימיקלים המיועדים לכך.

 בספר אמנם .ם הכשרן להעפ"ד החזו"א, שיתכן וחשיב לכלי אדמה שאי )פ"י סק"ד( גר"נ קרליץה

ו, זנית חשוש לאבאין לשעוד ו גר"ש וואזנר, הגרש"ז אוירבךכתב בשם ה )פי"ג אות תא(הגעלת כלים 

 .בה ה("י תשו)ח"ג פ לציון אורוכ"ד ה אא"כ יודע בודאות שנפל שם פירורי חמץ.
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 סעיף ד':

 כלים הטעונים ליבון חמור 

 :גבי הכשרת כלי גויים )עה:(שנינו בעבודה זרה 

ב רב עמרם לר מי ליהרמלבנן.  –"דברים שנשתמש בהן ע"י האור, כגון השפודין והאסכלאות 

מגעילן  -כלא ד והאסדשים: השפווהתנן גבי ק מלבנן באור, -והאסכלא ששת, תנן: השפודין 

קא ורא בלע, ודכא איס, הבחמין!... רב אשי אמר, לעולם כדאמרן מעיקרא: הכא התירא בלע

לאיסורא  א איתיהלליט! בעידנא דקא פליט איסורא קא פ -קשיא לך דבעידנא דקא פליט 

 בעיניה"

 באמצעש בלע ראהתי מקרי כ"ג דזה א"י :)מובא במ"ב ס"ק כח( כליב הבלוע חמץ לענין הפוסקים נחלקו

 לענין אור י"ע שתשמישן ליםכ כל ולדידהו ,בהגעלה לכן דיו ,היתר היה בשפוד החמץ כשנבלע השנה

 ז"ד ראנק לכן ,כלל בשרה על נותר שם היה לא הבליעה שבעת נותר דוקא א"וי .בהגעלה די פסח

 כ"ג ועכשיו הבליעה לע חמץ שם היה בחמץ השפוד השתמשות דבעת חמץ אבל ,בלע היתירא בשם

 ץדחמ בלע התירא שםב מקרי לא זה ,חמץ שם על למפרע האיסור נתעורר שעתה אלא חמץ שמו

 .הפוסקים רוב ימוהסכ ולזה ,יבוןל וצריכין הוא בלע איסורא ובכלל ,חמץ הוא עכשיו וגם ,בתוכו בלע

 זהל כ"ג נןמצרפי להקל דיםצד עוד שיש היכא דלפעמים אחרים למקומות זה מדין ללמוד אין מ"ומ

 .בלע התירא מקרי דחמץ ל"דס הפוסקים דעת

 "ףריההם חמץ. בלע בם שננחלקו הראשונים האם להשוות הכשר כלים מגיעולי גויים להכשר כלי

תם. הכשרוים את ע שמשוומשמ .לעניין פסחהביאו את דברי הגמ' הנ"ל  )פסחים ל:( רא"שוה )פסחים ח:(

 שכן :(מ ב"ח ה"נ) םירוח ורבינ וכתב להשוות חמץ לגיעולי גוים. )ע"ז שם ד"ה רב אשי( רמב"ןגם דעת ה

 לםאו .םריכאוס נהגו עולםשה וכתב אלו סברות הזכיר (א אות ג"הכ ה"פ) הגה"מ הפוסקים. רוב דעת

 וצריכין וריןהאיס ארש דיןכ שדינןיש האומרים כתב שנחלקו בדין זה המפרשים,  )פ"ה הכ"ג( מגידה

 )ה,, שכאן רמב"םשזוהי דעת ה . והוסיף שאפשרבהגעלה די היתר היה שבלע שמה שכיון "אוי ,ליבון

באמת ו. ליבון ריךהצ גויםה מן יןסכ בלוקח )יז, ז(הזכיר בסכינים הגעלה, ובדיני מאכלות אסורות  כג(

 שיש רבים מהראשונים הסוברים שחמץ בפסח מיקרי היתרא בלע.

 םצריכי, בהם וכיוצא תואסכלאו שפודים כגון האור ידי על בהם שמשתמשים כלים: שו"עכתב ה

 .ליבון

הסביר שמה שבולע ע"י מים פולט ע"י מים, אך מה שבולע ע"י האור ממש צריך  )סק"י(מגן אברהם ה

שלא  14ופולטו, ולכן אם ידוע ל שהכלל כאן הוא כבולעו כך )ס"ק כז( מ"בליבון. וכן מבואר מדברי ה

כתב בשם  ג(-)ח"ג סימן סו אות ב יצחק מנחתצלו עליו חמץ די בהגעלה ואפילו לכתחילה. בשו"ת 

פוסקים נוספים שליבון מועיל מדין 'כבולעו כך פולטו', ולכן מועיל להכשיר תנור ברמת החום בה 

                                                   
ובשער הציון אות לב כתב: שאם אינו ידוע לו אלא בסתמא, אף דלכתחילה בודאי יש ללבנו מחמת הספק, מ"מ בדיעבד  14

 דיעבד.הקל בלאם הגעילו ונשתמש בו אפשר דאין להחמיר, ובפרט כשאינו בן יומו בודאי יש 



 167 ________________________________________________________ עד כמה מלבנן
 ח"א סימן ס( )יו"ד משה אגרותבשו"ת  אךהוא בלע, וא"צ להגיע לרמת חום של ניצוצות ניתזין ממנו. 

עם טכתב שאין הכוונה שליבון מועיל מדין כבולעו כך פולטו, אלא שהמ"ב כתב כך רק כדי לבאר שה

שהבליעה אינה נפלטת ע"י הגעלה הוא משום שהכשר זה אינו כדרך הבליעה. וליבון מועיל משום 

. ולכן כתב )כ"כ הפמ"ג א"א סק"ל(ששורף את החמץ במקומו, אך אינו מפליטו כמו פעולת ההגעלה 

שליבון מועיל להכשיר כלי חרס אף שהבליעה אינה יוצאת מדופיו לעולם, מחמת ששורף את החמץ 

 במקומו.

לא די להכשירם, ו ליבון ריכיםצהביא את דברי השו"ע ששיפודים ואסכלאות  )עמ' קכו( חזון עובדיהב

 ם אפילו מעתה בהלצאו  להם בהגעלה. ולאחר מכן כתב שבדיעבד אם הכשירם ע"י הגעלה ובישל

ד . בהסתמך ע"להקל ה ישלעת, יש להתיר המאכל, שאפילו למחמירים בנותן טעם לפגם בפסח בז

 הגעלה.ץ, די להם בלו חמים אידוע אם מערבים בשיפוד רים דחמץ מיקרי היתרא בלע. ואם איןהסוב

 עד כמה מלבנן 

 (ו"הט ה"פ"ז ע) יובירושלמ ".תןקליפ שתשיר עד: מני ר"א? מלבנן כמה ועד" .(עו) זרה עבודהשנינו ב

 .(א מןסי ד"י כלל) ש"ראה כ"כו ,ממנו מינתזין ניצוצות שיהיו צריך הליבוןאיתא: 

 קש עליו שיםי שאם עד שמלבנןכי בכך דדש (ה אות ג"ה)הובא בהגה"מ פי"ז מהל' מאכ"א  ה"ר אביגדורדעת 

 בנהלל צריך היה אם ,אותה בניןומל תחתיה פשטידאדאל"כ כלים שאופים  ,ממנו ניתזין ניצוצות יהיו

 .לגמרי מתקלקלת היתה ממנה ניצוצות ניתזין שיהיו עד

 כגון מהיתר םהבלועי אבל ,הקליפ נשירת בעו מאיסור הבלועים דכלים (תתס י"סוסע"ז ) כתב מרדכיה

 .עבריה שנימ בו סולדת יד אשתה עד רק אלא ,קליפה דנשירת גדול ליבון צריכין אין בשר או חלב

 שליט כן דאם ,סגי בהכי ףנשר הקש אם לראות מבחוץ עליה קש נתינת ידי על לבדוק רגילין וגם

ון זה הגעלה, וליבבלהם  א בלע די. ודי בכך כיון דהיתר)אע"פ שאינו מסיר קליפתו( עבר אל מעבר הליבון

בלע,  רי איסוראיקליו מעשמו לא גרע מהגעלה. אמנם הב"י העיר שלפי דברי האומרים שחמץ כיון ש

כים ליבון הם, אלא צריעיל לא מוכלים אלו צריכים ליבון ולא די להם בהגעלה, וא"כ גם ליבון קל ל

 גמור.

 כך כל תלבןנ אם ליןמקי ויש: תבכ רמ"אוה. מהם ניתזין ניצוצות שיהיו עד הוא והליבון: שו"עכתב ה

 דבר בכל ראשונה אכסבר ונוהגין. (א"מ מהלכות ז"פי מיימוני והגהות ז"פ' סי מרדכי) מבחוץ עליו נשרף שקש

 . כזה קל בליבון סגי, ללבנו ריןשמחמי או סדקים בו שיש רק, בהגעלה שדינו דבר אבל, בליבון שדינו

כן דינו מץ בעין, ולבו ח ה צלוהתקשה, מדוע החמירו ללבן כלים אלו. וביאר ששיפוד ז )סק"ח(ט"ז ה

וד בחמץ ו כן על שיפא כתב"א לכמו תנור שאפו בו פת בלי משקה וצריך ליבון. והמקלים שהביא הרמ

ל עסח. אך קשה מץ בפבי חאלא על בשר וחלב, דא"צ ליבון גדול, והרמ"א העתיק דבריהם גם לג

 צ"ע. מ"ארולכן שיטת ה מור,ם צלו עליו חמץ בעין ודאי שגם הם מודים דבעי ליבון חדבריו, שא

לדעה ראשונה גם בדיעבד יש לאסור אם נשתמשו בו בפסח בעוד שלא  )ס"ק יא(מגן אברהם כתב ה

שבמקום הפסד מרובה או מניעת שמחת יו"ט, והוא  גר"זוהאליה רבה לבנו אותו כל כך. אכן, כתבו ה



 דיני הגעלת כלים -סימן תנ"א  ______________________________________________ 168
ו מעת שנשתמשו בו חמץ, יש לסמוך על הפוסקים הסוברים דחמץ מיקרי היתרא בלע, ודי אינו בן יומ

 .)ס"ק לב(מ"ב בהגעלה או ליבון קל. וכ"פ ה

 וברזלים שעל הגז אופן הכשר חצובה 

  .(ל"מהרי) ליבון צריך חצובה: רמ"אכתב ה

כתב שזהו  (ס"ק יא) רדכימ מאמרה אולם הסביר שלפעמים נשפך עיסה עליה. )ס"ק יב( מגן אברהםה

ועה ם החצובה בלאפילו , ואחשש רחוק, ואפילו אירע כן נשרף החמץ והלך לו כיון שהוא על האש

כן כל מה . וליו"ד צב, ז() פןלדו חמץ מה בכך, הרי אין מניחים עליו מאכל, ואין הבלוע יוצא מדופן

פרי דיעבד כתב הל. ובבון קדי לזה בליזהו רק לכתחילה משום חומרא דחמץ, ובודאי שכתב הרמ"א 

  .ד(לס"ק ) מ"בשאף אם נשתמש עליו בלי ליבון כלל ג"כ אין לאסור. וכ"פ ה מגדים

יבון, שגם ייב לחכיריים, ה ג"ע מצהפסק שגם אם אין הדרך לחמם  )ח"ד סימן יז( פעלים רבבשו"ת 

 ברזל של יםיריכל ליבון הצריךל כדבריהם להחמיר לנו יש , ולכןליבון הצריכו הקדרות שפיתת משום

 עליהם הקדרות שופתים קר אלא עצמן הכירים ג"ע מצה לחמם דרכם שאין יודעים שאנו פי על אף

 .בלבד

ים ה עליה רותחאם עירוחים. כתב שיש לנקות את החצובה ולהגעילה ברות )עמ' קלז(חזון עובדיה ב

בשו"ת וים רותחים. ליו מעערה מכ"ר הוכשרה בכך. וה"ה לכיריים של גז, ומקום האש ינקה היטב וי

 קדרותב אלא עליהם תמשיןמש אין כי ,כלל הכשר "צא דינאכתב שמ )או"ח ח"א ס"ס קכד( משה אגרות

 נאסר היה לא ממש ליוע משתמש היה אם שאף ע"מעל שעבר ובפרט, ז"זב שנגעו כלים כשני ןשה

. בעין מץח איזה יש וליא מדינא צריך לנקות אך. שאפשר במה להכשיר צריך בעלמא לחומרא ורק

 מותלי צובהבח שהחמירו ראחומ מצד כ"ג הקדרות שמעמידין המקומות את ללבן צריך הפסח ולימות

כסותה לאפשר ש, והוסיף ובה ג()ח"ג פ"י תש לציון אורוכ"פ בשו"ת  .מתכות של בפח לכסות או הפסח

 בנייר כסף עבה, לאחר ניקויה. באופן שברור שהנייר לא יקרע.

הג שרף אינו נוצובה נוע בחכתב שמ"ש המ"ב שהבל )קובץ מבית לוי ח"א עמ' כט( גר"ש וואזנרה אולם

כל כך,  ינם מתחממיםאש ואגד הבחצובה של זמנינו, כיון שמסגרתה גדולה, אין קצוותיה מונחים כנ

 יבישלאגרי"ש וכ"ד ה מור.חולכן הרוצה להשתמש בחצובה של כל השנה לפסח, צריך ללבנה ליבון 

קנות לאוי ר והוסיף שמ"מ עבה, או יכסה אותה בנייר כסףשילבן החצובה  )אשרי האיש ח"ג פנ"ג אות לה(

ל. על לבן ליבון קיש ל צובותכתב שאת הח )מאמר מרדכי ה, עח( גר"מ אליהוגם החצובה מיוחדת לפסח. 

יים, ת מושב הכיראצפות וב לטמכסה הגז, הכפתורים ומושב הכירה יערה מים רותחים. ועם כל זה, 

 החצובות והכפתורים בנייר כסף.

 אופן הכשרת פלטה חשמלית 

 האלף מגןהנה לגבי פלטה חשמלית שגוף החימום מתחתיה ובליעת האיסור בצדה העליון, כתב ה

שהבליעה באה מבפנים, שהרי 'כבולעו כך פולטו'. שהסקתם מבחוץ מועילה להכשירם, אע"פ  )סק"ג(

)בצד סובר שאף כלי מתכות שבלעו מבפנים צריך ללבנו מבפנים  )א"א סק"י( מגדים פריה אולם

 .)מנחת שלמה מהדו"ת סימן נא( גרש"ז אוירבך, וה)יו"ד ח"א סימן קסד( שלמה בית, וכ"כ בשו"ת הבליעה(
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טב נקה אותה היאחר שילשון, שדי שיערה עליה מים רותחים מכלי רא )עמ' קלח( חזון עובדיהכתב ב

 מכל חשש חמץ בעין.

או שינקה  שעות, נה לכמהכתב שינקה היטב את הפלטה וידליק )פי"ג אות שפא( כלים הגעלתר בספ

 פ"י תשובה ד( )ח"ג לציון אורת שו"וב היטב ויכסנה בפח או בנייר אלומיניום ועליהם יניח את הסירים.

 .להקרע עלול שאינו זקח כסף בנייר ניקויים לאחר יכסם אם אלא בפסח בהם להשתמש איןכתב ש

 גהג על חםל נותן השנה משךב ואם. והגג הדפנות את לכסות צורך אין, וגג דפנות גם לו שיש ופח

ים ויחמם רותח עליה מים שיערה מאמר מרדכי ה, פא()גר"מ אליהו דעת ה .הגג את גם יכסה, לחממו

דין כירות, דינה מץ ישיה חאותה למשך שעתיים, ואח"כ יעטוף אותה בנייר כסף. ואם מחממים על

 תנור שצריכה ליבון וא"א להכשירה לפסח.

 אופן הכשרת תנור 

מים  , היינו איןיבשה צורהבהנה לעיתים רבות משתמשים בתנור אפיה לאפיית מאכלי חמץ גמורים 

 או רוטב עם החמץ. כך שכדי להכשירם לכאורה צריך ליבון.

ד ער צריך ללבן התנו בניותכתב שאת ת (ביתר אריכות. ובשו"ת יחוה דעת ב, סג )עמ' קלב חזון עובדיהב

ו היטב פנות, ולהסיקדהכל ים בשיהיו ניצוצות ניתזים מהן. ואת התנור עצמו יש לנקות היטב מבפנ

ל יבון אינו מגיע לשיעור ששעות. ואע"פ שהל 24שעה או יותר, וימנע מלהשתמש בו קודם ההסקה 

די  , ולדידהולעתרא בי היונים סוברים שחמץ מיקרניצוצות ניתזים ממנו, הואיל והרבה מהראש

נח הרי החמץ מושנור, ץ בתבליבון כל שהוא שקש נשרף עליו מבחוץ. וכאן אין בליעה מגוף החמ

ולטו. כבולעו כך פונור, ל התבתבניות, ואין בתנור אלא זיעא בעלמא, מפני שנמצא החמץ בחללו ש

 קוםמ שאין רסח בכלי שדוקא (א"סע ט"צ דף, קיט סימן ח"או חלק) הבושם ערוגת ת"בשווהביא עוד מ"ש 

 בוןיל ידי על אלא ,לעולם דפיו דימי יוצא שאינו עליו העידה התורה שהרי, פולטו כך כבולעו בו לומר

 וןליב לו שהיע לא אם אפילו מתכות בכלי אבל, באור יפקע שמא עליו יחוס פן לחוש יש לכן, גמור

 לובןמ שהיה כדרך היהי הכשרו בשעת הליבון הרי מקום מכל, יפקע שמא עליו שחס מפני גמור

 שעתב יותר רגמו ליבון ריךצ אינו, פולטו כך כבולעו רווחת שהלכה וכיון, האיסור בליעת בשעת

 ג, סו() צחקי תמנחגם בשו"ת  .גמור ליבון לו יעשה לא שמא לומר לחוש שאין ודאי וממילא. הכשרו

 טלרוגר"א קוכ"ד ה ממש. יבוןכתב שדי להכשיר את התנור ע"י חימומו בחום הגבוה ביותר, וא"צ ל

עה ישהרי אף הבל ות,שאפשר להכשירם ע"י הסקתם למשך כמה שע )ספר הלכות פסח פט"ז הע' קמב(

מן ח"ב סי) למשה פילהתשו"ת גם בולאחר זמן ראיתי ש הראשונה הייתה באופן זה, וכבולעו כך פולטו.

קנו . ואח"כ יסיום חמץשבו  העלה שאפשר להכשיר תנור לפסח ע"י ניקויו היטב שלא יהא דבוק ט(

שעות קודם שיסיקנו  24בחום הגבוה ביותר למשך חצי שעה, והמחמיר שלא להשתמש בו במשך 

 להכשירו לפסח תע"ב. אך מן הדין א"צ.

נור מעלות, ות 371כתב שהתנור צריך ליבון חמור שהוא  (ג פ"י תשובה ב)ח" לציון אור, בשו"ת מנגד

סובר שאין להכשיר  )ספר הלכות פסח פט"ז הע' קלו( גר"מ פיינשטייןמעלות בלבד. גם ה 259-ביתי מגיע ל

התנורים אלא בליבון, משום שא"א להגעיל חומר זה. ואם יש לתנור מערכת לניקוי עצמי, שע"י 
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)טופיק,  אליהו קולאוד, התיר להכשירו באופן זה. וע"ע בשו"ת הפעלתה מתחמם התנור בחום גדול מ

)ועיין מ"ש  שאין להקל בדבר אפילו בדיעבד, כיון שדעת השו"ע שחמץ מיקרי איסורא בלע סימן כז(

)מאמר גר"מ אליהו גם ה .מ"ש להשיג על דבריו( .יוסף פסח ח"ב עמ' שסה "ת ברית אברהם ח"ב סימן כג וילקוטבשו

כתב שאין להכשיר תנור אלא בשעת הדחק, מכיון שבתוך דפנות הדלת מתאסף חמץ  מרדכי ה, עג(

בעין. וגם התנור עצמו צריך ליבון, ובתנורים שלנו א"א לעשות כן. וכן יש לדון על הכשר הזכוכית, 

 ולכן אין להכשירו אלא ע"י שאלת רב. וה"ה בכל האמור לגבי תנור המנקה את עצמו.

 סעיף ה':

 טוכבולעו כך פול 

 )עה:(שנינו בעבודה זרה 

 געילן"מ -ין חמ "דברים שנשתמש בהן ע"י חמין, כגון היורות הקומקמוסון ומחמי

ריך צאשון, רשנה בכלי הכתבו שכלים שהשתמשו בהם חמץ כל  (ז' סי) ש"ראוה :(חפסחים ) ף"ריה

ותחים ם רהעלידי לשפוך  צ"ב,להגעילם בכלי ראשון. ואם השתמשו בהם בכלי שני כגון קערות וכיו

 בכלי שני.

 וגם .שני ליככ או ראשון כליכ עירוי אם י"ור ם"רשבמחלוקת בין  הביאו )שבת מב. ד"ה אבל(התוספות 

בשם  ים מובאהדפוסמ)בחלק  ר"ת .בכך נחלקו (דרש ה"תוד: עד ז"ע) ור"ת ם"שרשב (טז' סי) שם כתב ש"הרא

 .ראשון לימכ ותחיןר מים עליו שישפוך עירוי ידי על ראשון בכלי בו שנשתמשמתיר להכשיר כלי  ר"י(

 וכלי קליפה דיכ מבשל אלא ניש ככלי ולא ראשון ככלי הוי לא דעירויהעלו  (שם שבת) תוספותה אולם

 כלי אבל ,פולטו כך דכבולעו רויעי ידי על להגעילו יכול קערות כגון עירוי ידי על שתשמישו ראשון

 י.ירוי ככלי שנפוסק שע רשב"םוה .עירוי ידי על להגעילו סגי לא איסור בו שנתבשל

 ףכ כגון, ראשון בכלי ןתשמיש אם. הכשרן תשמישן כפי, בחמין בהם שנשתמש כלים: שו"עכתב ה

 וכלי ;שני ליבכ הכשרן, ניש בכלי תשמישן ואם; ראשון בכלי להכשירן צריך, בקדירה בו שמגיסין

 עליו רותלע צריך אלא ניש דכלי בהכשר ליה סגי לא, ראשון מכלי שמערה בעירוי בו שמשתמשין

 ולא הכלי תוךב והוא חלודה או גומות או סדקים בהן שיש הכלים כל: רמ"אוהוסיף ה. ראשון מכלי

 .(בתשובה א"רשב) לודהוהח הסדק במקום ליבון וצריכין להגעילן אין, ולנקותן לנקרן יוכל

"י האור לא עמישו לי שתשכבעירוי. אבל תמשים בהם שכלים שמשעירוי מועיל ל )סק"ט(ט"ז כתב ה

יפסיק  ך ליזהר שלאף שצריהוסי, ו)ס"ק מא( מ"בוכ"פ ה סגי להכשירו בעירוי, אלא בכלי ראשון ממש.

 הקילוח.

  אשון.רכלי במחמיר בכלי שמשתמשים בו בעירוי, להצריכו הגעלה  שפרי חדה אמנם

מסתם כלי ראשון, כגון דבר שנבלע בסיר והנה ישנה מציאות שדבר בלע בכלי ראשון שחומו גבוה 

שא"צ להגעילו  )מנחת שלמה מהדו"ת סימן נא( גרש"ז אוירבךלחץ שחומו גבוה ממאה מעלות, כתב ה

בחום גבוה יותר ממאה מעלות, אלא די בכך שיהיו מי הגעלתו חמים בשיעור מאה מעלות, שאל"כ 

 גר"נ קרליץוה )חשוקי חמד פסחים עד.( ישיבגרי"ש אלהיו הפוסקים מזכירים שיש להקפיד על כך. וכ"ד ה
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, וביארו שחז"ל אמדו שחום של מים המעלים רתיחות מפליט את הבליעות שנבלעו )חוט שני פ"י סק"ח(

דאל"כ לא מצינו ידינו ורגלינו כי בכל  )ח"ג סימן נה( החכמה בצלוכ"פ בשו"ת בכלי בכל חום שהוא. 

ה שאינה מכוסה ואעפ"כ מתירים ההגעלה ביורה קדירה שמכוסה במכסה החום שבה יותר מקדיר

שבבליעה  )ח, רפא( מועדים וזמנים. וכ"כ ב)עמ' קלד( חזון עובדיהשאינה מכוסה. וכן עולה מדברי ה

 בשמן יש חום גבוה יותר ממים, ואעפ"כ די בהגעלה במים.

ן נו אוסר, וככלי איהץ של קים מצד החודמשמע שאם הסד )סק"י(ט"ז וה )ס"ק טז( מגן אברהםכתבו ה

תדבק ולה ודרך להרה גדי מיושאם שואבים בכל פרי מגדיםוכתב ה .)הל' הגעלה עמ' כח(הוא במהרי"ל 

 .ס"ק מג() מ"בכ"כ הוטים. פול חמץ גם מבחוץ, אז יש קפידא גם מבחוץ, דלחמץ בעין אין מי הגעלה

 קערות או ,תלנקו א"אש צירים י"ע המחובר כלים כיסויל ה"דה )ס"ק מד( מ"ב, וכ"כ המגדים פריכתב ה

פשר . ואם אכלל להגעילם יןא ,לנקות א"וא כידוע שם נכנס החמץ מבחוץ אף צירים כעין אזנים עם

פ הסירן, ועכ"שצריך ל מ' לד()קובץ מבית לוי ח"א ע גר"ש וואזנרלהסיר את הידיות מהסיר, דעת ה

ניהן נכנס חמץ ביזמן ושך הלהרפות את החיבור בינן לבין הסיר, מפני שמצוי שהם מתרופפות במ

 לבין הסיר.

 הכשר מיקרו גל 

, א"כ ע רק מהאוכלו מגישחומ כתב דמשום )כתב עת בית אהרון וישראל כא, עמ' עה(לוי יצחק הלפרין הרב 

כלל בליעה שיש ב לוואין חשש גד דים גדול כ"כ, וממילא אין הן נבלעות וגם לא פולטות,אין חום הא

מץ עם חי שאינו של חת כלכ לקבדפנות. ולכן לצאת מכל חשש נראה שיש לעשותו אינו בן יומו ואח"

ל ת כלי הבישות מתח, אחמים לאדותו בתוכו. ובפסח עצמו יש להוסיף לכלי המבשל שתי צלחות

ם יכסה יר לכלי, וגויעב פלוטהיה גלישה ונבלע שלא י לישה לא יהיה ע"ג התנור, שאםשאם יהיה ג

וף חימום גש בו ך שיכמלמעלה שלא יהיה אידוי. ואם יש במקרוגל אפשרות להשחמת המאכל, 

 אמנםמלי. חימום מקסי ף לכךובנוס וי המאכלים()ניקוי, אינו בן יומו, כיסחיצוני, יעשו ככל האמור לעיל 

ע ם האדים מגיאי חווכתב שוד )בית אהרון וישראל כב, עמ' קיט(זצ"ל הגיב למאמרו  רוזן ישראלהרב 

חר ג חום גם לאלספו שיכהלטמפרטורה גבוהה, והם מתפשטים והולכים. ואותה זיעה שמתפשטת ממ

דרבה הבליעה, וא ציאותמינת פרישתה מהמאכל. לכן לדעתו אין נ"מ בין תנור רגיל למיקרוגל מבח

לי כל כלי בתוך דרך שבפסח וגל אינו ניתן להכשר ע"י ליבון קל. לכן העצה היא להשתמש במיקר

מץ יש ום חומרא דח. ומשלי(תוך כ)היינו לתת קופסת פלסטיק בגודל המיקרוגל ובתוכה להכניס את המאכל סגור ב

 ים. לנקותו היטב, להשביתו מעת לעת, ומהיות טוב גם להרתיח בו כוס מ

כדין תנור. ובשעת הדחק ינקו  ,שלכתחילה אין להכשיר מיקרוגל )מאמר מרדכי ה, עז(ו גר"מ אליהדעת ה

לוחית מים עד שיתאדו כל המים צשעות ללא שימוש. ירתיחו  24אותו היטב במטלית לחה. ימתינו 

רגיל  םשבתוכה. ובפסח עצמו יש לחמם את המאכלים רק כשהם בכלים סגורים. ואם יש בו גוף חימו

ג"כ כתב כך לגבי סדר ההכשרה,  )יא, ו( פניני הלכהב .)פ"ג אות ז( הליכות מועדוכ"כ ב ו.א"א להכשיר

אך לא כתב שצריך לכסות את המאכלים, אלא להניח חוצץ בין הצלחת למאכלים שמחממים בפסח. 

סובר  )שבות יצחק דיני מיקרוגל פ"ה אות ד( גרי"ש אלישיבוה וכתב שכ"ד הרב נחום אליעזר רבינוביץ.
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שכיון שהמיקרוגל חשיב ככ"ר המונח ע"ג האש, מפני שמקבל הוא את חומו בשעת הבישול, אין 

אלא צריך לכסות מבפנים את כל התנור והדלת בכיסוי קבוע שאינו  הגעלתו מכ"ר מועילה להכשירו.

כתב גבי מיקרוגל המצופה מתכת, שכיון  )ג, פח( האפוד חשבמעביר פליטות ועמיד בחום. בשו"ת 

עה אינה נפלטת ע"י זיעה אא"כ הזיעה מחברת אותה עד שנכנסת לתוך מי ההגעלה, אין שהבלי

ההגעלה מועילה, שבמיקרוגל אף שהדפנות מתמלאות זיעה אין הן מפליטות את הבליעה לתוך 

כתב שאפשר  )ספר הלכות פסח פט"ז הע' קנו(ין גר"מ פיינשטיהמים, כיון שהמים נמצאים ע"ג. אמנם ה

 ל ע"י זיעה, בתנאי שינקו את המיקרוגל היטב לפני כן.להכשיר מיקרוג

 הכשר שיניים תותבות 

יניים של שיהיה לו ש א שמיםי לירכתב "הנני מזהיר לכל שואל שראו )יו"ד סי' פט ס"ק יא( דרכי תשובהה

אר נם כל ש. אמדשות"ות חבשר בפני עצמו ושל חלב בפני עצמו וכ"ש לפסח שראוי להחמיר ולעש

כן וקם עימם. וונימ טעמםהפוסקים הסכימו להתיר שימושם בפסח וכן בין מאכל בשרי לחלבי, ו

 משום שבעיה זו שייכת גם בסתימות וכתרים וכד' שא"א להחליפם.

ב וף בלבד בערכו שפששהצרי הביא שבזמנו נחלקו בזה הרבנים, יש )חו"מ סימן ד אות כג( חמדשדי ה

מה יגרע ה מרובה, ולהוצא בזה בעי, ויש שהצריכו להגעילם בע"פ כיון שאיןפסח כמו שעושה בשן הט

ו. נ)ג,  ותכהל משנה, כה( )ט, יעזראל ציץ, (. ד, עד)א, קמח הלוי שבטובשו"ת משאר כלי כסף שמגעילים. 

כנסים המאכלים הנ ובם שלב רועוד פסקו שדי להכשירם במים חמים בכלי שני, כיון שרו ד, סח וצג(

לם שש שאם יגעיחשיש  מקוםבלפה הרי הם מכלי שני, ועכ"פ אינם חמים שהיד סולדת בהם. ובפרט 

א לאכול עם לעדיף שתבו כע"י עירוי מכלי ראשון יש חשש שיבואו השיניים לידי קלקול. עוד 

)ח"ב  ותוהנהג תשובות, ח, לז() יצחק מנחתשעות קודם זמן איסור חמץ. ובשו"ת  24ם השיניים חמץ ח

 יביע"ת ק בהם. ובשול הדבואוכ כתבו לערות רותחין מכלי ראשון, ולנקות היטב מכל סימן ריא אות ז(

ותבות תם ינא שינייכתב שמד (' רפא. הליכו"ע ח"א עמ. יחוה דעת א, ח. חזון עובדיה עמ' סד וקמה)ג, כד אומר

יערה וסיף שטוב שוה ם.ם בהא"צ הכשר כלל בהגעלה בחמין, אלא די בניקויים מהפירורים הדבוקי

תם שדי לשרו שצח( י"ג הע'פלים כ)ספר הגעלת כתבו  גרש"ז אוירבךובשם ה עליהם רותחים מכלי ראשון.

מו ב הסכיר לחלר מבשהכש בתמיסה שיש בה שני שלישי מלח ושליש מים למשך חצי שעה. ולעניין

גר"מ הים. צירופים רב ועוד כ"ש כולם שא"צ להכשירם כלל, שאינו אלא דרבנן ואינו דרך בישול והוא

ב כדי "פ שאין יס"ני אעכלי שמפסק שינקה את השיניים ויערה עליהם  )מאמר מרדכי פ"ה אות קא( אליהו

 שלא יתקלקלו.

 הגעלת כלים בכלים של זמנינו 

, באשר לפליטה הקיימת פיקסלר דרודוד"ר  פרנק יאירהתפרסם מאמם של הרב  (113)לד עמ' בתחומין 

בכלים בני זמנינו. שעיננו רואות שהפליטה כיום שונה בתכלית מההגדרות המובאות בגמ' 

ובראשונים. שכן פעמים רבות אנו משתמשים באותו סיר לאחר שבישלו בו מאכל מסויים, ונדיר 

תבשיל שבושל לפני כן. בסיכומם של דברים העלו שהבליעה מאוד שטועמים אפילו מעט מאותו 

האמורה בכלים הינה ממשית, וההגדרות בהם משתמשים הם אנושיים אך לא מדעיים. במאמר הוכח 
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שכבר בימי האמוראים נעשו ניסויים כדי לראות את רמת הבליעה בכלים שהתחדשו בזמנם. בניסויים 

. ובנירוסטה אין בליעה ופליטה בשיעור של שישים, עלה שכלי חרס בולעים ופולטים במידה רבה

שליט"א כתב שהמדע יכול לעזור לנו  אריאל יעקבאלא ברמה קטנה מאוד. במכתב שהשיב להם הרב 

להגדיר את שעינינו רואות, אך אינו יכול להגדיר את ההלכות ולקבוע מציאות. לכן לדעתו חז"ל לא 

ל נירוסטה לדוג', הרי עינינו רואות שהיא ממשפחת חילקו בין סוגי המתכות, גם אם לא דיברו ע

המתכות, ולכן אין לנו לחלק בין סוגי המתכות לפי רמות בליעה שהמדע סיפק לנו. לדעתו יש מצד 

אחד כלי חרס ומצד שני מתכות, אך חכמים לא חילקו בין סוגי כלים לפי רמות שונות של בליעה. 

וגם אם יומצא חומר חדש יש להגדירו באחת  משום שלא יתכן שלכל כלי תהיה הגדרה שונה.

מהקטגוריות של חרס, מתכת, זכוכית. המדע עוזר כדי להגדיר היכן לשבץ כל סוג כלי חדש, אך אינו 

שליט"א כתב שיש לחלק בין שימוש לכתחילה  רבינוביץ אליעזר נחוםקובע את מקומו ההלכתי. הרב 

ו בכלי זכוכית אף שרואים בחוש שאינם לבדיעבד, לדעתו אחת מהסיבות שחכמי אשכנז החמיר

בולעים, היא משום שחששו שלא ינקו את הכלים כפי הצורך, וישתמשו באותם כלים לבשר וחלב 

ללא הפרדה, דבר שיכול להביא לבעיות. לכן לדעתו גם הכלים שהוכח שאינם בולעים כמעט, אין 

 כזה התבשיל מותר וא"צ להשתמש בהם לכתחילה לבשר וחלב יחד. אך בדיעבד אם בישלו בכלי

שליט"א כתב שאם המדע קובע בהחלטיות ולא בהשערות, אפשר  ליאור דבלשער בכדי שישים. הרב 

מך עליו לקביעות הלכתיות. ולכן אוכל שהתבשל בכלים אלו מותר בדיעבד. שהרי מוכח שאין תלהס

קור אחר דברי חז"ל שליט"א כתב שאין לח וייס אשרבליעה בכלים אלו. אך לכתחילה לא התיר. הרב 

לכן לדעתו אין משום שאין לדבר סוף, ויכול להיגרר מזה סכנות גדולות בערעור אחר קביעת ההלכה. 

שליט"א סובר שאע"פ  ערוסי רצוןשום משמעות הלכתית למחקר זה בשינוי סדרי ההלכה. הרב 

בכל זאת  שהמדע בדר"כ הוא הבסיס האיתן לקביעת המציאות העובדתית, שההלכה תיושם עליה.

ביישום הפרטני של ההלכה אין ללכת אחר המדע, משום שההגדרות ההלכתיות הן מעין גזירת 

הכתוב, בגלל המדיניות ההלכתית של התורה, וזאת כדי לא לחלק בהלכה, וכן משום התודעה של 

 ההדיוטות שאינם יודעים לחלק ע"פ ממצאים מדעיים אלא ע"פ החוש.

 סעיף ו':

 תשמיש הכלי האם הולכים אחר רוב 

 ןשתוחבי דפעמים משום ראשון בכלי להגעילן צריך דקערות (דרש ה"סוד: ע"ז עד) תוספותה כתבו

דמכיון  .(81' עמ דתס' סי) יהעזר אביו (תקפה י"פסחים סוס) מרדכיה ראשון, וכ"כ כלי בתוך הקערות

 ,ניש בכלי תשמישן שרוב פי על ואף ,להכשירן צריך כך ראשון בכלי בקערות משיםתשלפעמים מש

  .(ה אות ד"הכ"ה פ) הגה"מ. וכ"כ ראשון בכלי בהן שמשתמשין פעמים למיעוט חוששין

ם ם יערה עליה, די אוכיוצ"ב שאותם שהשתמש בהם בכלי שני כגון קערות :(חפסחים ) כתב ף"ריה אבל

 מווכב תשמישו, חר רואלכים . וטעמם משום שבכל כלי הו)ה, כד(רמב"ם רותחים בכלי שני. וכ"כ ה

 שמישןת רוב ערותק דהני וכיון (עטר' סי ג"ח, ותתיז שעב' סי א"ח) א"והרשב (ראשון דיבור שם) ן"הר ושכתב

 .אשוןר בכלי בהן שתמששמ לפעמים חיישינן ולא בעירוי להו מגעיל נמי הכי ,עירוי ידי על
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ת פילו פעם אחאשתמש י כשהשרוב התשמיש הוא באופן מסויים, הראלא שיש לשאול, מה אכפת לנו 

שהשתמש בו  פולטו, ומה עו כךכבוליגעיל הכלי בכ"ר, ד "כבכ"ר לדוג', הרי בליעה זו אינה יוצאת אא

 ן יומו מותראינו בכל שכתב דכיון ש )שם( רשב"אהעוד הרבה פעמים באופן אחר אין זה משנה! 

ומ"מ  רו להגעילו,החמי כה"גבם חכמים אלא אחר עיקר תשמישו ורק מדאורייתא, לפיכך לא הלכו בה

ר עוד יש לבר .ו(צסימן ) ורמ"ע מפאנוכ"כ בשו"ת ה עכשיו נהגו להגעיל הכל משום חומרא דחמץ.

ו בו ף לכך השתמשבנוס ך אםמדוע אם השתמשו בכלי פעם אחת בכ"ר הרי הוא צריך הגעלה בכ"ר, א

אר, שהאיסור בי ס לא(ח"ה ס"") משה אגרותבאופן אחר, שוב פקע ממנו חיוב הגעלה בכ"ר! בשו"ת 

מאחר  כל, ולפיכךמאעל ה ולא מו()אטו שאינו בן יולהשתמש בכלי שאינו בן יומו הוא איסור על האדם 

טעם הכולם שזהו  ודעיםינן, שהשתמשו בכלי פעמים נוספות בצונן ועי"כ נחשב הכלי כתשמישו בצו

ם יומו. ובטע וא בןכשה שא"צ להכשירו, ולא יטעו לחשוב שמותר להגעיל כלי ששימש לרותחים

)כפי  בדבר ם לחלקוב העעו רהמחמירים כתב, שהוא מפני שסוברים שטעם זה הוא טעם עמוק ולא יד

"ת שו, כתב בשוט תשמייעוומה שאין חוששים שגם בפסח ישתמש בכלי זה כפי מ .שמובא בט"ז לקמן(

ם מישו. ואף אוב תשרו כפי בכיון שמעמידים שגם בפסח ישתמש  )ח"ג פ"י אות יא בהערות( לציון אור

 .י( תמז,)רן עת מישתמש בו כמיעוט תשמישו, הו"ל נותן טעם לפגם דמותר גם בפסח לד

 םבה תמשיןמש שלפעמים פי על אף קערות הלכך; תשמישו רוב אחר בו הולכין כלי כל: שו"עכתב ה

 אך. ןהכשר ואה כך, ראשון כלימ עליהן שמערה בעירוי הוא תשמישן שרוב כיון, האש על ראשון בכלי

 הוא כןו, (תוספותו ומרדכי העזרי אבי בשם טור) ראשון בכלי הקערות להגעיל מחמירין ויש: כתב רמ"אה

 ימונימי הגהות) לזה וכדומה ותכפ כגון, ראשון בכלי בו נשתמש שמא לחוש שיש דבר בכל וכן. המנהג

 יןמשתמש יםשלפעמ משום, בצונן שתשמישן י"אעפ שתיה כלי כל להגעיל מחמירין ויש. (ואגור ה"פ

 שלא לותגדו רותוקע. בשטיפה ולה סגי ובדיעבד, להגעילן המנהג הוא וכן; (ירוחם רבינו) בחמין בהם

 ככלי יוהו, וןראש מכלי ותחיןר עליהם ויערה מלובן אבן עליהם יתן, ראשון כלי תוך להכניס יוכל

 מיימוני הותוהג שעה לכ' פ מרדכי) ולוכ מגעיל שאז, הכלי כל על האבן ויעביר. בזה כיוצא כל וכן. ראשון

 . (ח"נ כלל הארוך והיתר ואיסור ואגור ה"פ

 מירלהח ויש .סותוכו יםבקנקנ אשאבן מלובן אינו ככ"ר ואינו מועיל אל תבכ )סי' תנב ד"ה סדר( ח"בה

 לכןו כולם פ"ע האבן העבירל א"א שאז ,ופרחים כפתורים כעין ובליטות אוגנים להם שיש בקערות

 כתב יב()ס"ק  ט"זוה .ג()ס"ק נ במ"וה )ס"ק יח( מגן אברהם. וכ"כ הליורה שיכניסם אלא תקנה להם אין

 ם.חה נוגעים שהרתי שמי שכשמעביר אבן מלובן אינו נוגע בכל המקומות, ואעפ"כ מועיל כיון

ן דעו לחלק ביים שלא ון העהסביר שטעם החומרא להגעיל את הקערות הוא מפני המ )ס"ק יא( ט"זה

 שמערבב בהם שכיח יותרשרוב תשמישן בכלי ראשון או לפעמים. וכפות חמורות מקערות, כיון 

 בכ"ר.

 ראשון בכלי חמץ בו השתמשו לעת מעת שתוך ידוע אםש פרי חדשו רבה אליה, בקחק יעכתבו ה

 בכלי הגעלה צריכים ,שני בכלי או עירוי ידי על הוא תמיד שלו תשמיש שעיקר פי על אף ,ממש

)סימן קיט ס"ק טו.  חזו"אוה .(ק מו)ס" מ"ב. וכ"כ הליבון צריך - אור י"ע ואם ,ע"דכו אליבא דוקא ראשון
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 24סובר שגם אם יש ספק אם השתמשו בו, יש להכשירו בכ"ר או ימתין עד שיעברו  וסי' קכב סק"ד(

 שעות. וה"ה אם השתמשו בו לדבר חריף, יש לחשוש גם למיעוט שימושו.

סעיף ) גר"זכח מהומו ה.ראשונבשם האחרונים, שבדיעבד סומכים על הדעה ה )ס"ק מז(מ"ב עוד כתב ה

, אף השתמש בכלי ין לאם עדישדיעבד הכוונה שכבר בישל בו דמותר לאכול התבשיל, אבל א ולג(כח 

וב רשאם  ק קח("ס) כה"חוכתב  שכבר הגעילו כפי רוב שימושו, צריך להגעיל את הכלי שנית כהוגן.

ם א ללבנו משובל א"און, שימושו בכ"ר, ואירע שהשתמשו בו לאפיה או צליה באופן שצריך ליב

 ר.לקל, אפשר דהוי כדיעבד, אבל אם אפשר לו בכלי אחר יש להחמישיתק

ודאי שאין  ת הכשרו, אךן צורענייולסיום יש להעיר, שכל הדין שהולכים אחר 'רוב תשמישו' הוא רק ל

שתמשו דאי אף אם הו. דואינ בודקים האם רוב תשמיש הכלי לא היה בחמץ ואזי א"צ להכשירו, דזה

. וכן מוכח ב חמץברו שלא הוזכר בשו"ע אם השתמש בו יך הכשר.בו פעם אחת בלבד בחמץ צר

השתמש בהם יון שבנם כגבי שיפודים שרוב תשמישם בבשר, ואעפ"כ יש חובה לל )ס"ד(מהשו"ע 

 לחמץ. 

 סעיף ז':

 "י הגעלה כלי שמתקלקל ע 

 הגעלהב תקנה להן אין חמין במי שמתקלקלין מקרן העשוים כפות (ל' סי פסח' הל) מנהיגה כתב

 פסחים ל:() מאיריה אך. בדבר שחולק מי שיש וכתב )שם(. וכ"כ הכלבו עלייהו חייס דילמא דחיישינן

"י ום שנאסרו עוא משהחים כתב על האוסרים שאין בדבריהם כלום, שהרי אם צריך להכשירן ברות

 ן. הכשרתשמיש ברותחים, וכמו שלא חס עליהם בתשמישן כך אינו חס עליהם ב

 מיםב קלקליןשמת דכיון, הבהגעל תקנה להם אין מקרן העשויות דכפות שאומר מי יש :שו"עכתב ה

 .עלייהו חייס דלמא חיישינן חמין

כ ה מקרן. וכ"ה עשוימקצת דה"ה לכלים שהידית שלהם )ס"ק יג( ט"זוה )ס"ק יט( מגן אברהםכתבו ה

 .)ס"ק נד( מ"בה

אף בראשונים ש דעות מצינוכתב שאם עבר והגעילן ההגעלה מועילה. כיון ש )ס"כ( ערוך השולחןה

 הלכה כן. ב שאיןכת ז יג()מ" פרי מגדיםה אולםלכתחילה אפשר להגעיל כלים העשויים מקרן. 

 סעיף ח':

 הכשרת כלי עץ ואבנים 

וכ"כ  עלה.בהג התירןל שוה דינם כולןד מתכת, או אבן או השווה בין כלי עץ (ד"כ - ג")פ"ה הכרמב"ם ה

 . )שם סימן ז(רא"ש וה )ח:( רי"ףה

 כתב (תקפב' סי) . והמרדכיבשטיפה להם די אבנים וכלי גללים דכלי כתב ו"מסימפונ יצחק ר"ה אמנם

 ש"מפרי יחיאל ר"ה פירש וכן שכלי עצם א"צ הגעלה דלא בלעי. (רצז' סי ז"ע פסקי) זרוע אור בשם

כתב שליבו נוקף להתיר כלי עצם  )שם( מרדכיעצם. וה כלי גבי דאוסר בליעה מצינו דלא (פד' סי פסקים)
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 הקרנים את להביא י"רשופי זים'יע מעשה כתוב 'וכל (כ ,לא במדבר) מדין כלי בפרשת ללא הגעלה, דהא

  הגדול. שור של קרן וכלי עצם כלי שכן וכל והעצמות, והטלפים

 קנהת להן אין ברותחין בהן תמששנש אבנים וכלי גללים דכלי (28)אוצר הגאונים פסחים עמ'  רב האידעת 

  .באש שיתלבנו עד בתנור להסיקן וצריך חרס לכלי דדמו ,בהגעלה

 וכן: כתבמ"א רוה. בהגעלה רםלהכשי דינם, מתכת כלי ואחד אבן כלי ואחד עץ כלי אחד :שו"עכתב ה

 .(שעה כל פרק מרדכי) הגעלה צריכים עצם כלי

)ס"ק  מ"ב. וכ"כ ההגעילםפשר להעיר, שדוקא אם הכלים חלקים בלי שום סדק וגומא א )ס"ק כד( ט"זה

 .נו(

ש נים שלמות ישו מאבם שנעבשם כמה פוסקים שדוקא כלי )יו"ד סי' קכא ס"ק כה(דרכי תשובה כתב ה

כלי כגבס, דינם  עושיםמו שלהם תקנה ע"י הגעלה, אבל אם נעשו משחיקת אבנים שנגבלו במים, כ

ם רים המעורביב החומשלרו סובר שכיון )סימן נג(תבואות שמש ה אךחרס ולא מועילה להם הגעלה. 

 ואפשר להגעיל כלי זה.  הגעלה, לכן הולכים אחר הרוב הבהם מועיל

 'הכשר כלי פלסטיק וכד 

ת הכלים איצרים ממנו מישהביא עדות מומחים שהחומר הגולמי  )לרב ש, אפרתי( הלכה שעריבספר 

ם, יים כמו עצים צמחומריהפלסטיים הוא נפט, שהוא חומר נוזלי או אדים הנוצרים מפחם או ח

לון מיוצר י שניים כימאכתב בש ב, קסג() יעקב חלקתוברובם הגדול משתמשים בנפט. גם בשו"ת 

 געלה.הלהם  מועיללים וכלי אבן שגלוכתב להשוותם לכלי  מחומרים כימיים אורגניים.

עדיפי מכלי  , דלאתשמישן שכבר נהגו להגעיל כלי פלסטיק כדרך ב, קס() אש שרידיוכתב בשו"ת 

ואבן  לכלי גללים לסטיקלי פכזכוכית שהחמיר בהם הרמ"א לדונם ככלי חרס, ומ"מ האחרונים השוו 

שן יט כפי תשמין ובקלניילוכתב שכלי פלסטיק ו )עמוד קנא( חזון עובדיהגם ב דמהני להם הגעלה.

ים שלא נמצא כימי בת מיניםכתב שכל שעשוי מתערו )ח"ב סימן צב( משה אגרותבשו"ת  אמנםהכשרן. 

יסורים לגבי שאר א שרק ע' י(י"ג ה)ספר הלכות פסח פוכ"כ בשמו  בדברי הקדמונים אין להתירו בהגעלה.

 אפשר להכשירו ע"י הגעלה, אך לא להכשר לפסח.

חוש דחייס ל, יש כים הגעלהכתב שמכיון שכלים אלו צרי סימן פד(ח"א ) בהלכה תורה קניןובשו"ת 

א שון יתכן וא"לי ראכתב שבכ ()ח"ג סימן סז יצחק מנחתגם בשו"ת  עלייהו שמא יתקלקלו ברותחים.

ח"א ) שדך פאת"ת . ובשוו(בימוש )ואם לא השתמשו בו בכ"ר יכשירוהו כש להגעיל, כיון שיש חשש של חייס

ינם ף אם הרוב ארן. ואלי קמשום שמתקלקלים, ודומים לכ ברותחים כתב שאסור להגעילם סימן עח(

ך גדול מרובה וצור הפסד הוא מתקלקלים, כיון שהמתקלקלים מצויים אין להורות היתר לרבים אא"כ

דין לי פלסטיק עכתב שכ ובה יג()ח"ג פ"י תש לציון אורובשו"ת  אחר שיתברר שכלי זה אינו מתקלקל.

 א"א להגעילו.

שהכלים  משוםהתיר ללכת אחר רוב תשמישן ולהכשירן באופן זה,  )ח"ד סימן ו( אליעזר ציץ ת"שוב

 וכדומה כקערות עירוי י"ע תשמישן שרוב שכלים והיינואינם בני יומן ומדובר על מקרה של הפס"מ. 
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 י"ע שתשמישן כלים וסוגי, מתקלקלין ואינן בהן שמשתמשין האופן באותו עירוי י"ע כ"ג אותן יגעילו

 השנה כל תשמישן שרוב הכלים ואותן, שימושן רוב של האופן באותו כ"ג אותן יכשירו שני כלי

. ומפות ניילון הואיל ונזהרים לא להניח ימים' ג ועירוי מילוי י"ע הכשרתן ע"מעל חמץ בתוכן להשהות

 חום איזה שעובר מה לחוש איןעליהם חם, ובפרט חום של כ"ר, נראה שדי בשטיפה יסודית ו

 נקבים שום בהם ואין שיעי שהמפות ובפרט ,לפעמים שנשפך מה או המפות על ששמים מהצלחות

 ולגבי כלי פלסטיק שהשתשמש בהם בכלי ראשון, ככפות וכד'. כתב שיגעילו .שם יכנסו שפירורים

)מחשש שמא  ימים' ג ועירוי מילוי י"ע גם להכשירן כ"אח ויש, השנה בכל הרגיל תשמישן באופן אותן

 ראשון בכלי להגעילם להורות גם . ואם הדבר אפשרי, אפשרחייב עלייהו ולא מועיל להם הגעלה בכ"ר(

 . רותח אבל האש על כבר עומד שאינו

 סעיף ט':

 הגעלת כמה כלים יחד 

 כתב ,ןלהגעיל ורוצה יןבחמ בהן נשתמש שמא חושש אלא בחמין בהן להשתמש דרך שאין כסף כלי

 שאינן דמתוך הכלים שאר םע להגעילן שאין . מובא גם במרדכי סימן תקעה(83)סי' תסד עמ'  העזרי אבי

 שני כליב בו שתמששנ כלי כל כןו ,האסורין ההגעלה ממי ובולעין וחוזרין מיד פולטין הרבה בולעין

 בפעםש פ"ב ושהכניס כלי סריןאו יש וכן ,טעמא מהאי ראשון בכלי בו שנשתמשו כלי עם יגעילנו לא

 שעות' ו קודם געילשמ במי לחוש שאין )סי' תנב( למיכתב דבעינן ולמאי .האסורין המים מן בולע השני

 .זה בכל לדקדק צ"א הגעלה ממי הכלי יבלע אם

 דבר ושבלע ליםוכ שני וכלי ראשון כלי ביחד להגעיל יכול חמישית שעה קודם המגעיל: שו"עכתב ה

 .(ע"ד) פעמים שני הכלי מקצת מגעיל אם כן גם: רמ"אוהוסיף ה .חושש ואינו, מועט

 שאר פרטי הדינים יתבארו לקמן סימן תנ"ב. 

 סעיף י':

 הגעלים סלים שמולחים בהם הבשר 

, שריג משרג דדמא דנהי ,געלהה שצריכין (90' עמ תסד' סי) העזרי אבי כתב הבשר, בהם שמולחין סלים

 רוקח שהמע) קחרוה בשם .(קל ג"כה קושטא' פ"ה דפו) הגה"מוכ"כ  .למיחש איכא דחמץ חומרא משום מיהו

 מתיר היה (נה' סי) תרומהה בספר םאמנ. הנסרים על חיטים נופלים פעמים כי ה"לראבי נראה וכן ,(ז' סי

 .מותר בו נמלחש עצמו הבשר כי ,בפסח בשר בו לתת השנה כל בשר בהם שנותנין הסלים

. ודברי יןונרא, שחולק ימ ויש הגעלה להם מצריכין יש, הבשר בהם שמולחים סלים :שו"עכתב ה

 .עיל(ות וא"א להג)חק יעקב: כאשר יש גומ חדשים לקנות או להגעילן וטוב כתב: רמ"אוה

 שמא יש חמץ חוששיםהסובר ש )הל' הגעלה עמ' כה( מהרי"לכתב שיש דעה נוספת של ה )ס"ק טו(הט"ז 

  .ב"חוה ט"זבעין בנקבים, ואפילו הגעלה אינה מועילה. וכ"פ ה
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וכן  ליחה לכלים.אין מוד, דוע ם בלי הגעלה מותר.יהכתב שפשוט שאם מלחו על )סק"כ( אברהםמגן ה

ע חמץ ם יודע שנבלה"ה איף דהוס פרי מגדיםוהמשום שמלח לא מיקרי דבר חריף אא"כ מלוח ביותר. 

 .ס"ק סא() מ"בהכ"כ בסלים ע"י מליחה, מפני שאין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלי. ו

 הכלי קבלו חמץ מעט שם היה שמא מחמץ במלח השנה כל נזהר דאינו כיוןביאר ד נט()ס"ק  מ"בה

 .בפסח טעם ונותן וחוזר מעט טעם

 סעיף יא':

 דין מחבת שמטגנים בה 

 לה דמידמ ליבון הצריכו ואלי רבינו שאביו ,הב שמטגניןגבי מחבת  (87' עמ תסד' סי)כתב הראבי"ה 

ע"י האור  בתוכהשנאפה מה מטגנים בה ומתייבש השמן ו היסק. שלעיתים דבעי בו שאופין לתנור

ן ימשום שלעניא.  :בהגעלה והתירל ראבי"הדעת ה אך. .(לה ד"ש ד"תוה"ב ב) א"רשבוכ"כ ה בלא משקה.

. גגנים בה. יש שמטע"פ שאלא חילקו בין יורה ליורה ב. הפרשת חלה דין אחד לטיגון ובישול. 

 (ימן אסבתשובה כלל יד וז. ' יפ"ב ס) ש"ראהותחין ודיו. וכ"ד רבתוספתא מובא שגם כלי טיגון מדיחם ב

תבשיל שרף הנמים שאם חוששים למקרה שקורה לפעמים במחבת, יש לחוש גם לקדרות שלפע

אינו חשיב ושקה, מחית ונדבק בדופני הקדרה. ומה שלא חוששים לזה הוא משום שיש בו לחלו

 .(א ותא ג"פ"ה הכ)הגה"מ ו (תקעז' סי) מרדכיל'תשמישו ע"י האור'. וכ"פ ה

: רמ"אוהוסיף ה .15בהגעלה מותרת, בה (לאפותו שמן בה שיוצקין' פי) שמטגנין : מחבתשו"עכתב ה

 דהיינו דהו כל בלבון אך, המחבת ללבן מחמירין ויש. ליה סגי עליו נשרף שקש דהו כל ובליבון

 גומות בו אין אם בהגעלה ליה סגי מיהו, לכתחלה ללבנו ונוהגין. (ע"ד) סגי מבחוץ קש עליו שישרוף

 .(ל"מהרי)

שהגעלה מועילה מכיון שמטגנים ע"י שומן, ומה לי  ע"פ הרא"ש הסביר כב(-)ס"ק כאמגן אברהם ה

. היינו כל עוד יש )הפמ"ג רצה לומר ששומן אינו בכלל משקה, וחשיב כגוף הבשר. אך המ"ב סד דחאו( שומן או מים

יסה עהגעלה. והמחמירים סוברים שלפעמים מתייבש השומן, והאמצעי בין המאכל למחבת מהני 

לענין סירים  )פ"ח ס"י(ועיין בסידור פסח כהלכתו . )ס"ק סג( מ"בוכ"כ ה. 16נאפית בעין על המחבת

שמבשל בהם פתיתים, דייסות וכד', שלעיתים לא נשאר בסוף הבישול רוטב, האם צריכים ליבון קל 

 או הגעלה.

י האור, כתב נצרך כדי להחשיב את הכלי כמי שלא בלע את טעם המאכל ע"ולענין שיעור המשקה ה

 זה אין ,תשרף שלא כדי העיסה תחת בשומן או בשמן המחבת את שמשח פי על אף" )סל"ו(גר"ז ה

 האור ידי על החמץ בה נבלע והרי בשומן או בשמן רוחשת העיסה שאין כיון .אפייה אלא טיגון נקרא

 ן". והחילוק הוא האם נתן השמן כדי שלא תשרף בלבד או כדי שיטוגכדינו גמור ליבון וצריכה בלבד

                                                   
כתב "מחבת שמטגנים בה, אע"פ שלעניין חמץ בפסח די לה בהגעלה, לענין שאר איסורים  ובשו"ע יוד סימן קכא ס"ד 15

 צריכה ליבון". וביאר הגר"א שבפסח חשיב היתרא בלע ולכן אפשר להקל.
שאף אם אינו מתייבש אלא  )סידור פסח כהלכתו פ"ח ס"י(גרי"ש אלישיב וסיר שמבשלים בו חמין שיש בו חמץ, דעת ה 16

מרי אלא ינו מתייבש לגמאכל אכיון שהסובר ד )שם(גר"נ קרליץ ה אךלכתחילה להכשירו ע"י ליבון קל. לפעמים, ראוי 
 לפעמים, די להכשירו בהגעלה. 
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מבואר שהשיעור הוא טופח ע"מ  )סק"ע( כה"חוב. )ס"ק יא( פרי חדשהמאכל במחבת. וכן הוא ב

קוגל,  ושסיר שמבשלים ב )כתב עת פעמי יעקב ד, תש"ן עמ' כד(וע"פ האמור ראיתי שיש שכתבו  להטפיח.

 נה רק כדי שלא תשרף, אלא גם שיטגן מעט, די בהגלעתו וא"צ ליבון. כיון שנתינת השמן אי

א ר דמדינבוס פרי חדשגם ה כתב שרוב הפוסקים סוברים שצריך ליבון. )כלל קכה דין ה( חיי אדםה

לבנו. לה נוהגים ללכתחי ב שרקחולק, שהרי הרמ"א עצמו כת )ד"ה מתרת( באור הלכהה אךצריך ליבון. 

שדי  י הרמ"א כתב, הרבוש(תב הל)כפי שכרי הרמ"א הללו בסעיף טז גבי מדוכה ואף אם גורסים את דב

 בליבון קל, ומשמע שהליבון לחומרא בלבד. 

לגבי וא"צ ליבון. ואשון רבכלי  שמחבת דיה בהגעלה )עמ' קלח. ושו"ת יחוה דעת א, ז( חזון עובדיהכתב ב

 שרף העוגה.לבל ת ו שמןשי"א שאין לו תקנה בהגעלה אע"פ שטחין ב )עמ' קלד(סיר עוגה כתב 

 הכשר מחבת טפלון 

ן, שטיגנו בה בלא שמן או שאר משקי (מעלות חום 400-שיכול להגיע לכ )העשוי מחומרולגבי מחבת 'טפלון' 

 ון שבלעה בלי משקה איןשכי שא"א להכשירה, (53)סידור פסח כהלכתו פ"ח הע'  גרי"ש אלישיבדעת ה

ם פ"ט, וחוט )ש יץלרק גר"נוכ"ד ה מועיל בה הגעלה, וליבון א"א ללבנה, הואיל ותתקלקל המחבת עי"ז.

התיר  ז( אהע"ז ח"ד סימן) שהמ רותאג. בשו"ת )קובץ מבית לוי ח"א עמ' לג( גר"ש וואזנר, והשני פ"י ס"ק יב(

החמיר לשיש  "ג הע' לא(פסח פי לכות)ספר הע"י הגעלה בכלי ראשון, כשאינו בן יומו. ולגבי פסח דעתו 

 בזה.

 הכשר תבניות אפיה 

 ר"חפ, פרי מגדיםהבון". יך לי"אבל האגנות שאופין בהם עוגות בעין צר )ס"ק כג(מגן אברהם כתב ה

דינא, כיון מיבון כים לתחתיו בשומן או שמן או חמאה, צריסוברים דה"ה אם מושחים  חי"או

סיעתו דעת הרמ"א ולדוקא  יינודה )אות עא( שער הציוןשלפעמים מחמין בהן סובין לחולה. אך העיר ב

 .)לעיל ס"ו(הסוברים שהולכים אף אחר מיעוט שימושו 

 ים מהן.צות אש ניתזו ניצוד שיהיעפסק שתבניות אפיה צריכים ליבון באש  )עמ' קלב( עובדיה חזוןגם ב

 הגעלת הכלי בשתי פעמים 

 הופךו חציה משים ארוכה, תהמחב שאם (שם תוה"ק) א"רשבה בשם (צה' סי מ"חו' הל) חיים כתב הארחות

 סולהכני וליכ שאינו כלי לכ וכן באמצע. מלבנה ביותר ארוכה היא ואם האחרת. חציה ומשים עוד

 צדומ בולע להנגע שצדו שינןחיי ולא השני חציו ומכניס וחוזר חציו מכניס המים לתוך אחת בפעם

 יסורוא לענין אאל כולו חם ומקצת חם מתכת בכלי .(עד פסחים) אמרו שלא נגעל. עוד כתב, שלא השני

 הכשרו. לענין לא אבל

 משיםו עוד ךוהופ חציה םמשי, ארוכה היא ואם בהגעלה. מותרת, בה שמטגנין : מחבתשו"עכתב ה

 באמצע.  מלבנה, ביותר ארוכה היא ואם. האחר חציה

שעדיף עכ"פ להגעיל כולו בפעם אחת, שמא יכנס חלק מהכלי שכבר  )לקמן סי' תנב ס"ק כג( מ"בועיין ב

 הוגעל ויבלע ממה שפלט. 
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 סעיף יב':

 הגעלת ידיות הכלים 

 .המחבת וכן יד הבית אפילו ברותחין מגעילו פרור עץ (תקעז' סי) מרדכיכתב ה

 הגעילו לא אם יהומ: כתב מ"ארוה. כמותן ידותיהם להגעיל צריך הכלים כל :טורעפ"ד ה שו"עכתב ה

 והיתר איסור) יהןעל שמערה ירויע ידי על להגעילן יכול לכתחלה ואפילו; בדיעבד לאסור אין, הידות

 .(א"ע כלל הארוך

דיעבד' 'ועתו בכולו. יך בלישמול ביאר שבדיעבד אין אוסרים כיון שאין אומרים )ס"ק כד(מגן אברהם ה

הפסח וא"א  בתוך הוא הכוונה שכבר נשתמש בהם כבר, אבל לכתחילה אין להשתמש בהם אפילו

 .)סק"ע( מ"בוכ"כ ה להגעילו.

 בל היד איזהקא שמא הו לאאאינו משום חם מקצתו חם כולו,  ביאר שהחשש בידיות (ק יז)ס" ט"זה

חילה להחמיר לכת לם יש, ובכו. ולכן אין לחלק בין עץ למתכתחמהו במצה עמפעם חמץ ועכשיו יגע 

י חמץ ע"י כל בל הידמא קיחוששים שחוץ מחששו של המג"א כתב ש )ס"ק סח( מ"בלהגעיל ביד. גם ה

 ראשון כשהדיחו אותו בתוכו לנקות מזוהמא.

 בבית יד של חמץ גםהמיש ילו בדיעבד. משום שרוב הפעמים מגיע תשהחמיר בסכין אפ )שם( ט"זה

הוא  בסתם ידיות הקלנומה ש ועוד. וטעמם משום שכלגר"ז סכין, כגון ע"י לחם חם וכד'. וכ"ד ה

ברור  ואם ן להקל.כן איש ולכאשר אין ידוע שנשתמשו הידות בחמץ בחמין, אך בסכין ידוע שמשתמ

 שנאמן.  (ס"ק יב י' צדס)הובא בט"ז יו"ד  מהרש"לחם, כתב ה הסכין לא נגעה בלחם ידלאדם ש

ו ברגים, ו במסמרים את אליוברווהנה יש לברר לגבי ידיות של כלים שאינן חלק מהכלי עצמו אלא מח

 נהגו להחמירכתב ש ח(שאלפים  )ח"ו סי' שני רדב"זבשו"ת ההאם חשובות כחלק מהכלי או כלי אחר. 

 "א()על המג עק"אר אולם. , קיב()ג מהרש"םאל תורה היא, וכ"כ בשו"ת להגעיל גם אותה, ומנהג ישר

י"ש גר, וכ"כ הימן(סוף הס) הוקציע מורכתב שאם הידית מחוברת במסמרים נחשבת ככלי אחר, וכ"כ ה

 .ות יא(א)ח"ה סימן פא  יצחק מנחתובשו"ת  )קובץ תשובות ח"ג סימן פא(אלישיב 

 סעיף יג':

 כלי שיש בו טלאי 

 לפי להבהגע יתרנ אין לאיט בו שיש יורה או מחבת כלל יד סימן א(פ"ב סימן ז. ובתשובה )רא"ש כתב ה

 .הגעלה י"ע נפלט אינו הטלאים תחת שהבלוע

 תיקונו בשעת הכלי להגעיל מצוה שהיה יואל ר"ה אביו בבית שראה כתב (87' עמ תסד' סי) העזרי אביה

 כך אחר בו משתמשין שהיו ע"פוא ,ולהדביקו הטלאי ללבן מצוה היה ושוב ,הטלאי שישימו קודם

שאפילו . עוד כתב, (תקעח' סי) מרדכיה. וכ"כ פולטו כך הטלאי עם דכבולעו מגעילו היה הפסח קודם

בלא הגעלה קודם דיבוקו היה נראה להתיר מטעם זה, אלא שיש לחוש שמא בע"פ נדבק חזק ובפסח 

והכלל עצמו רפה הדיבוק ומוציא מה שתחתיו ופולט. ולכן היה מסיר הטלאים מהכלים ושוב מגעיל. 
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 י"אשיר בהגהותהוא שאם הטלאי קדם לבליעת האיסור א"צ להסירו, ואמרינן כבולעו כך פולטו. וכ"כ 

 .(ב"סוע קכט קושטא דפוס ג"הכפ"ה ) הגה"מוכ"כ ב ,(רצז' סי ז"ע פסקי) זרוע אור בשם (לו י"סוס)סוף ע"ז 

 שמא שיןחוש שאנו אלא ,מכאן כמו מכאן מפלטת שהגעלה (רעח' סי ג"ח, שעא' סי א"ח) א"רשבה כתב

 גיליןר אנו כךלפי ,בהגעלה שרנכ אינו האיסור גוף של וממשו האיסור מגוף נכנס חתיכות אותן תחת

 ,געילומ כך אחרו ,ישנו אם סורהאי גוף שישרף כדי הסדקין מקום על חליםג שמניחים בזה כיוצא בכל

 וכן ושבתוכ מה משם הוציאל שיוכל כך כל הסדק ירחיב כן אם אלא תקנה לו אין עץ של הוא ואם

 .רב ומזמן במקומותינו הנהגנו

 כך ולעודכב להסירו ריךצ אין האיסור לבליעת הטלאי קדם אם, טלאי בו שיש כלי: שו"עכתב ה

 קוםמ על חליםג ישים או עלההג קודם הטלאי להסיר צריך, לטלאי האיסור בליעת קדמה ואם; פולטו

 התקנ לו יןא, עץ של הוא אםו; הכלי כל מגעיל כך ואחר, ישנו אם, האיסור גוף שישרף עד הטלאי

 יםהאומנ םשעושי רושם: תבכ רמ"אוה. שבתוכו מה משם להוציא שיוכל כך כל הסדק ירחיב כ"א אלא

  .(והגהות והיתר איסור) היטב וינקרם; מחדש שנעשה מאחר להגעילן מותר, כלים בתוך

 ד הפנימי שלאי מהצר הטלהעיר בשם האחרונים שכל הבעיה בטלאי היא דוקא כאש )ס"ק עב( מ"בה

 הכלי, אבל מבחוץ אינו מזיק.

א כשהו א דוקאו, הולהסיר ועוד שכל האמור אם קדם הטלאי שא"צ מרדכי מאמר, עולת שבתכתבו ה

איסור דרך  הכלי בלע מדובק יפה שאין לחוש שמא יש שם קצת חמץ בעין, והחשש הוא רק אם

 ו.לעיל הטלאי, אבל אם יש סדקים סביב יש לחוש לחמץ בעין, ורק ליבון יו

 ,סורהאי יעתלבל טלאיה שקדםדבריו במקרה התקשה, שהרי הרשב"א כתב  )ס"ק כז( מגן אברהםה

 םגחלי הנימ לא לטלאי עהבלי דבקדמה ח"בה כ"וכ !בעין איסור עדיין שם יש שמאשאנו חוששים 

 עד גחלים כ"כ לשום ריךצ לטלאי בליעהה כתב המג"א, שאם קדמה לכן. הכלי כל ללבן צריך אלא

משמע  ים לאמשאר הפוסק ולםא .קל בליבון די הלבליע טלאי קדם ואם ,ממנו נתזים ניצוצות שיהו

 .)עיין מ"ב ס"ק עה(כך, אלא גם בכה"ג די בהגעלה וא"צ ליבון 

ות גחלים בוער ך לשיםי צרישבכל מקום שיש טלא )ס"ק יח( ט"זולגבי טלאי העשוי במסמרים כתב ה

 .ק עו()ס" מ"ב"כ הוכן. בעי שישרוף החמץ. משום שהגעלה אינה מועילה אלא לחמץ בלוע ולא לחמץ

 ג("מ' סי א")ח יראיםוה ,כ"אח הגעלה מצריכיםה ישש )שם( מגן אברהם, כתב הבבדיל שחיפן ישנים כלים

, דמכיון שניתך הגעלה צ"דא ומסיק !לטלאי הבליעה קדם כמו דהוי ,הגעלה להו תיהני לא כ"דא כתב

 כיון ,ועודשמועיל לכלים שחייבים הגעלה.  )שאינו יכול ליגע בו בצד השני(העופרת חשיב כליבון קל 

כתב שמחופין בדיל  )סימן א. הובא בשע"ת ל( מראשית מגיד. ובשו"ת חדשים ככלים ל"ה מפסיק שהבדיל

גבי טלאי שעושין בכלי בדיל  )ס"ק יח(ט"ז וכתב ה צריכים הגעלה, וכן הסכימו עימו כמה מהרבנים.

 פריה אולם .)ס"ק מא( חק יעקבמה שהוא בעין. וכ"כ השמטיפין חתיכה בדיל מחום נשרף כל הבלוע ו

את הציפוי, ומכיון שלא הרתיחו יפה מתחילה  כתב דמכיון שלפעמים האומנים עושים במהירות חדש

שאם  פרי מגדיםהציפוי אינו עולה בכל הכלי, לכן יש להחמיר תמיד ולהגעילם. ומ"מ בדיעבד כתב ה
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 הוא שציפהו האומן ואם. יומו בן אינו כשהכלי ובפרטנשתמש בהם בלא הגעלה אין לאסור התבשיל 

 .ברכה בלא להטביל ראויש )ס"ק עז( מ"בהכתב  גוי,

 לטלאי, ידמ לא בליעה מהקד אם' אפי לנקרן אפשר הקשה על הרמ"א, דממה נפשך, אם מגן האלףה

 שנעשה שםנה ברועתו הכווביאר שלד )ד"ה מאחר( באור הלכהליבון! ה צריך לעולם לנקרן א"א ואם

 .היטב קרןלנ אפשר אם ווניג בכל שרי באמת דבזה בגופו, בנחקק ולא הכלי על עופרת דיבוק י"ע

 

 סעיף יד':

 הגעלת מכסה הקדירה 

 ואם .הקדרה םמחו שעה בכל שמזיע כיון הגעלה צריך הקדרה בו שמכסין ברזל של כסוי :טורכתב ה

ה כיסוי הקדירשיל לעולה מהתבהוכתב הב"י שמסתבר טעמו, כיון שההבל  .ליבון צריך בצק עליו אפו

 דכי רק מפניב המרכן שכך כת. אמנם הב"י כתב שיתליבון צריךה (תקעט י"סוס) מרדכיה אךלח הוא. 

  שמנהגם היה לאפות עליו בצק, הלא"ה די בהגעלה.

טמאה".  קדרה ידיה עוהזי אם רהטהו בקדרה ומגיסה טמאות ידיה "היו )ה, יא(שנינו במשנה במכשירין 

 אסור התבשיל כלעלה לא הגשאם נתן את הכיסוי על הקדירה בפסח ב )כלל כ סימן כו(רא"ש וכתב ה

 .(רצ' סי) רוקחהו (מ"חו' הל)הל' הגעלה סוף  הגה"מוכ"כ  .בתבשיל מתערב הכיסוי שזיעת

; רההקדי חוםמ שעה בכל זיעשמ כיון הגעלה צריך, הקדירה בו שמכסים ברזל של כסוי :שו"עכתב ה

 . שילבתב מתערב כסויה שזיעת, אסור התבשיל כל, הגעלה בלא הקדירה על בפסח נתנוהו ואם

ומתערב  רי הוא יורדהתוכו בלוע ביאר שגם אם הכיסוי נקי לגמרי אין זה משנה, כיון שהחמץ ב ב"חה

"ק ס) מ"בוכ"כ ה משהו.רו בבתבשיל ע"י ההבל העולה מהתבשיל לכיסוי כשהוא רותח, ובפסח איסו

 . פב(

ם התבשיל ח מחולהיה נאם נתן את הכיסוי על הקדירה בלא הגעלה ונזכר עוד קודם שהמכסה 

 ששניהם ףא ותרתמ דרההקשהתבשיל מותר באכילה, וגם  גר"זוה אליהו זוטאשבקדירה, כתבו ה

 לע מעט ויהכיס שהה אם בלא ,רוטב בלא לכלי מכלי יוצא איסור שאין בחבירו אחד ונגע רותחים

 זו בזיעה לדתסו יד שהיה עד להזיע הכיסוי של הפנימי צד התחיל כבר שמא לחוש שיש בענין הקדרה

 .)ס"ק פד( מ"בוכ"כ ה .אסורין והקדירה התבשיל הרי

 :טו'סעיף 

 כיסוי ברזל ע"ג לחם 

 צריך אינו הגעלה שאפילו א"י הכירה על שנאפת חררה על אותו שמשימין ברזל של כסוי: טורכתב ה

 בו נוגעת פעמים ברוב כי ליבון שצריך לי ונראה בו נוגעת החררה ואין לכסות אלא עשוי שאינו כיון

 צריך שאין תוספותה בשם כתב (ד"ע לט ב"ח ה"נ) ירוחם רבינו. שתחתיו החררה מהבל מזיע שהוא ועוד

 בלועה היא כי כולה השנה כל החררה על אותו שמשימין כמו מחממו אלא קליפתו שישיר ליבון



 183 ___________________________________________________________ זיעה ביבש
 בלוע כמו מהיתר בלוע לי דכך כלום זה חילוק שאין הפוסקים רוב שדעתכתב  ב"יה אמנם. מהיתר

 .מאיסור

 . ןליבו צריך, רההכי על כשנאפית החררה על אותו שמשימים ברזל של כסוי: שו"עכתב ה

 ()אות ק ציוןה שערבו. הימנו תזיןני ניצוצות שיהא עד אלא ,קל ליבוןלזה  מהני לאכתב ש פרי מגדיםה

 לצרף נוכל אולי, מויו בן באינו רלהחמי נוהגין דאנן אף אפשר, יומו בן אינו היה אם כתב שיש לעיין

 יבוןל מהני אוממיל, ליבון ךדצרי במקום אף הגעלה וסגי בלע היתרא מקרי דחמץ הפוסקים דעת לזה

 .בדיעבד אף להקל אין מרובה הפסד דבלא מוכח )א"א יא(ובפר"מ . קל

 זיעה ביבש 

. סק"ל() מג"אכ"כ הרה. והחר הטעם שצריך ליבון לכיסוי הוא משום שבולע מזיעתהביא ש טורהנה ה

ו צריך וגע בה, אינאינו נוחררה השמיט טעם זה, ומשמע שאם אין הכיסוי סמוך ל )ס"ק פה(מ"ב ה אמנם

 ליבון, אע"פ שיש זיעה מהחררה.

יעה ביבש, זשיש  שסברו חמירו הוא מפניהכתב שטעמם של הטור והמג"א ש )א"א ל( מגדים פריה

דים גאמנם הפרי מ וכלין.את כתב שלמעשה יש להחמיר בזיע )יו"ד ח"א סימן קסד( שלמה ביתובשו"ת 

אין מבואר ש ה ס"ו(לכלל ) טאתתורת חצידד להקל בזה, גם ב )הנהגות איסור והיתר סדר שני אות לז(עצמו 

די כך אוד לפת עד כרוב מסוי קכתב שיש לחלק בין כשהכי )סי' תסא ס"א(בית מאיר זיעה באוכלין. וה

ל מרוחק מהמאכבל כשה. אשיוצאת באפי שנוגע בה הרבה פעמים, הרי הוא נאסר מהזיעה המועטת

 אין זיעה ביבש אף לעניין חמץ שאיסורו במשהו.

ה אינו סמוך שהמכסה ביבש ככתב שלהלכה נפסק כהבית מאיר, שאין זיע )ב, סז( שלמה מנחתבשו"ת 

ע"ע ו שמא הזיע. בר יבשתמא בדשאין לחוש בס )יו"ד ח"א סי' מ( משה אגרותודבוק לכלי, וכ"כ בשו"ת 

 מ"ש בשם הפוסקים בעניין זה. )פי"ג הע' רצה(בספר הגעלת כלים 

 סעיף טז':

 הכשר מדוכה 

 )ל:(שנינו בפסחים 

הואיל  וזא,חהני אגני דמ בא:"אמר רב אשי: ובית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי. אמר ר

 "שה דמיקחימוצו כבית שאור ש -ותדירי למילש בהו חמירא, ומשהו בהו חמירא 

 ועשוי חקמ בו תןלי ורגילין, קיהוי ול שיש דבר וכל, חומץ בו שנותנין כלי - חרוסת : ביתרש"יפו

 .ףחרי תבלין, ויקיה - סתחרו ולשון, הקיהוי מחמת מתחמץ והקמח, השנה ימות כל בשר בו לטבל

 שם ההשו שהוא ופעמים, עיסהב ונותנתו, השאור את בו ומנחת שורה שהאשה כלי - שאור בית

 .בלילה

 דכין ולפעמים השנה כל בהן שדכין ואבן עץ של מדוכההביא שנחלקו האחרונים בדין  )ב, ט(הרא"ש 

 ,פלפל של קטנים בריחים וגם ,הגעלה מועיל לה לאש י"רש . דעתופלפלין שומין עם לחם פירורי בהן
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 בו שנותנין ,טיבול מיני בו שעושין כלי) חרוסת ביתכו ,(השאור בו שמשהין כלי) שאור ביתשדינם כ ר"תוכ"כ 

 י"ר אמנם. ולדעתם בכל אלו לא מועילה הגעלה. (הכלי לתוך ומבליעו קמח עם ופלפלין שומין כגון חדים דברים

הוא בולע יותר  קשהוהתפלא ע"ד ר"ת, וכי מפני שחימוצו . )שם( רא"ש, וכ"ד הבהגעלה כולם התיר

 בית בין חילוק אין שטף בכלי אבלוכ"ש לרי"ף שהסביר שבית שאור הוא כלי חרס,  ?!האור י"ע א"מד

)ערך בית  ערוךה ובעל (90)סי' תסד עמ'  העזרי אבי כ"וכ .בהגעלה מותרין כולם אלא כלים לשאר שאור

 .בקעים בהן שאין חלקים שיהו ובלבד המנהג כןכתב הטור שו. )ח"ב עמ' פח( גיאת ץ"ריוה שאור(

 ההי ר"תש טוביה רבינו שםב ששמע (ד"ע כט עח לאוין) ג"סמ בשם (א"הכ קושטא' פ"ה דפו) הגה"מב כתב

 דאפשר. היכא להחמיר ונכון ברזל, בכלי קליפה ידי על בהגעלה מתיר

, ותלוחש ליםגח מילוי ידי על בפסח המדוכה להכשיר באוסטרייך שנהגו (קל' סי) הדשן תרומת כתב

א"א להחשיבו שמשום  ,זה על גם תגר וקראמבחוץ. וחשיב כליבון. ויש שעד כדי שישרף חוט הנמצא 

 יש חשש דלמאשנמצא ך, וככליבון, אלא כהגעלה בלבד. וכן משום שהמדוכה הרבה פעמים נשברת 

וף ילו ע"י קיליר אפואינו מת ירמחמ (ד אות ובהגהות רכז' עמ רכב' סי ק"סמ) רבנו פרץחייס. ותה"ד כתב ש

ת אם אפשר לת , ולכן דעתו[ןאע"פ שבהגה"מ והמרדכי בע"ז סימן תתס חשיב כליבו] עלהבכלי אומנות והג

מפחד  , ואםשהיע ,מהם יתזיןנ ניצוצות שיהו עד ומבחוץ מבפנים יפה שתתלבן בוער בתנור המדוכה

 אנה גחלים.למשבירתה ימ

 משימין ביורה, להכניסן כוליןי שאין הגדולים אבן של במכתשות נהגו :(מ ב"ח ה"נ) ירוחם רבינוכתב 

 אות ו"הכ פ"ה) מהגה"ב וכתב ם,שפת בכל הרתיחה ועולה רותחת אבן בתוכם ומכניסין רותחין מים בהם

 ראשון. דכלי הגעלה הוי גוונא כהאי דכל (ח

 מים בה שיםמ, ביורה יסהלהכנ יכול שאינו גדולה היא ואם; בהגעלה מותרת : מדוכהשו"עכתב ה

 ידכל געלהה הוי גוונא יכהא דכל, שפתה בכל הרתיחה ועולה רותחת אבן בתוכה ומכניס רותחים

 י"רש בשם וטור ,א"ברש ותשובת ואלי' רבי בשם ד"י טור) המדוכה ללבן מחמירין ויש: כתב רמ"אוה. ראשון

 סגי מיהו ,לכתחלה ללבנו ונוהגין. (ע"ד) סגי מבחוץ קש עליו שישרוף דהיינו דהו כל בלבון אך, (ת"ור

 חיישינןד אומנות בכלי פולקל יש, עץ של המדוכה ואם; (ל"מהרי) גומות בו אין אם בהגעלה ליה

 .(ה"פ מיימוני הגהות). כך אחר ולהגעילו, לגומות

שמדוכות שלנו צריכים הגעלה שמא בא לתוכו חמץ משהו ונבלע בתוכו ע"י חריפות  ב"חדעת ה

הבשמים, ומשום חומרא דחמץ ידוך הבשמים קודם פסח דהוי נ"ט בר נ"ט דהתירא ואפילו הגעלה 

ה קודם יכהסכים עמו, משום שכיום אין דכין במדוכות חמץ. אך לגבי ד )ס"ק לא( מגן אברהםא"צ. ה

. ואפשר שאמרה לחומרא כתב שצ"ע משום שנ"ט בר נ"ט אינו מועיל בדבר חריף יו"ט אחר הגעלה,

ואם דכו במדוכה שלנו בשמים ושמו בתבשיל, צ"ע אם יש לאסור בדיעבד, מחשש שחתכו בעלמא. 

בשמים שלו קודם הפסח  כתב שמי שדך )ס"ק יט( ט"זהבשמים בסכין ודכו בתוכו אין לאסור בדיעבד. ה

לו אם היה נידוך בלא הגעלה. ומצוה מן המובחר לצאת אליבא דכו"ע ולהגעיל לכו"ע מותר בפסח אפי

. ובכל מציאות של חשש שמא נתערב פרור חמץ בבשמים )סק"צ( מ"בוכ"כ ה ולדוך הכל קודם הפסח.
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שדכו בו, מתירים התבשיל בדיעבד. ובפרט אם הוא אינו בן יומו. אבל בסכין שודאי חותכים בו חמץ, 

 שגם בדיעבד אסור. חיי אדםכתב ה

 של כהבמדו שנהה ימות אראך בש בעינן ליבון, בפסח חמץ לענין דדוקא )אות מז(חק יעקב כתב ה

 גיס ולכן החריפים דברים עם השמנונית לדוך דרך ואין איסור של משמנונית רק חשש אין איסור

 .)ס"ק פט( מ"ב. וכ"כ הע"לכו בהגעלה

בר לא מועיל בדמש, ומשון סובר שהנחת אבן מלובנת בתוך המים אינה חשובה ככלי רא פרי חדשה

 עלות הרתיחהלא להנה אשמשתמש בו על האש בכלי ראשון ממש. שעיקר ההיתר בשימת אבנים אי

לא ו היתר זה אא כתבלקים למעלה, אבל הוא דוקא בכלי שתשמישה ע"י עירוי. ולכן אפשר שהפוס

 ה דכל()ד" ר הלכהבאוה כתבו. ב"חע"י עירוי מכ"ר. וכ"כ האליה רבה בשם ה במדוכה שרוב תשמישה

 שאין כדאי להתיר אלא באינו בן יומו.

יבון. געלה וא"צ ללו בה יע, ודיכתב שע"י דוחק המדוכה מפליט ומבל )או"ח סימן ריז( דוד ביתבשו"ת 

דברי  דחה קג ס"ק יב( "ד סימןייב, יו)ט ערך השולחןה אבל. )רוח חיים סימן תמו סק"ו( גר"ח פלאג'יוכ"כ ה

 עמ' קלו() ן עובדיהחזוב וכ"פ ד()סי' סט סק" חדש פריהבית דוד ולא חש לדוחקא דמדוכא, וכן העלה ה

ה, בד א"צ הגעלנן בללצו שדוקא שהשתמשו במדוכה לדבר חריף צריכה הגעלה, אך אם השתמשו בה

 .ן מד()ח"ד סוף סימ הלוי שבטודי לה בשפשוף ונקיון היטב. וכ"נ מדברי ה

יתקלקלו  שרב חנתמטאת ה דמכיון שיש חשש שאם ילבנו )ח"ג פ"י תשובה ט( לציון אורכתב בשו"ת 

 חלקיה, די להכשירה בהגעלה אחר ניקיון יסודי.

 סעיף יז':

 הכשר כלים המכינים בהם בצק 

הם רות עלילע"ב די כיוצו ושולחנות דפין כגון פשוטים דכלים (תקסד י"סוספסחים ) מרדכיהכתב 

ה צריכים ם העיסמניחים עליההשדפים  כתבו (הגעלה ובהלכות. קל ג"הכ קושטא' דפו)פ"ה  הגה"מרותחים. ו

 שימםוי אבנים לבןשי א"בריב הגעלה כיון שחימוצן קשה. ואם הם גדולים וא"א להגעילם בכלי, כת

 .רותחים מים עליהם וישפוך הדף על

 אשת כולי בהו למילש רגיליד דמחוזא אגני" :(ל)ולגבי העריבה שלשים בה כל השנה, מובא בפסחים 

לים לכל הכ דה"ה (ג"ע שם) ירוחם רבינו וכתב ",דמי קשה שחימוצו שאור כבית חמירא בהו ומשהו

ו די לתמיד,  ש בהםללו , אבל אם אין רגיליםבאופן תדיר שלנו שרגילים ללוש בהם כל השנה

קא י"א שדוכתב ש (תקסה' סי) מרדכיה אך .(רעט' סי ג"וח תתיז, שעב' סי א"ח) א"רשבהוכ"כ  יפה.בקל

ול עם בשבוע יכיסה פת העעריבות שלשים בהם בכל יום צריכים הגעלה, אבל אם מחמיצים בהם א

עילה ברים שלא מוש הסו. וילהשתמש בהם מצה. אך אין להורות כן מפני שהעולם נהגו בהם איסור

 ,בהן שללו לאש נהגו ,השנה כל בהן שלשין עריבותסובר ש :(י מח' סי) בו כלההגעלה בהם כלל. גם 

 נראה ינושא בנקב או חתיםהפ באחת חמץ משהו ישאר שלא יפה יפה ולנקותן לגרדן אפשר שאי לפי

 .לעין
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 ולא: תבכ רמ"אהו. הגעלה כיםצרי, בה שלשין עריבה וכן, השנה כל עליו שעורכים הדף :שו"עכתב ה

 שלא והמנהג. (ו"מהרי) קליפה הלי מהני לא הגעלה שצריך דבר כל וכן. אומנות בכלי קילוף בה מהני

 כל' פ מרדכי) עיקר וכן, לההגע י"ע אפילו, השנה כל עליהם שלשין ודפין בעריבות בפסח להשתמש

 . א"י סעיף ב"תמ סימן לעיל נתבאר וכבר. (בו וכל שעה

ר להשתמש ה, מותגון מפשאם לאחר ההגעלה שם עליהם דבר החוצץ כ )ס"ק לג( אברהם מגןכתב ה

ין להקל אך א. פסק מפה(ה ע"י ההגעל : בצוננת מותר אפילו בלאגר"ז), ואפילו להניח עליהם מצות חמות בהם

נהוג ובר שראוי לסרבה  ליהאה ללוש בהם אפילו ע"י הפסק מפה. והסמ"ק כתב שנכון לטוחן בטיט.

 לא להשתמש בכלי לישה ע"י הפסק מפה אפילו בצונן.

זהרים שלא "ה שנץ, דההוא שמא ישאר באחד הנקבים חמ למד מדברי הב"י שהחשש )סק"כ( ט"זה

 .ביןהסו מן בעין חמץו אר בלהגעיל לפסח כלים שהיו מחזיקים בהם קמח וחביות של חמץ, שמא נש

"מ צריך , ומס"ק צד() מ"בוכ"כ ה .להגעילו לחוש אין זמן איזה מים שם מחזיקין פסח קודם היו אם אבל

 אבל ,תאח יכהמחת נעשהש בכלי דוקא דזה חיי אדםוכתב הלחזור ולנקותו היטב קודם הגעלה. 

 ההגעל הםלועילה מ לא ,רלנס נסר בין הזוהמא שנכנס דידוע שלנו ככלים הרבה מנסרים העשוים

 .ימים כמה במים ששרה לאחר אפילו

וכה. לה, כמו במדוהגע מנותמסתפק אולי יש להתיר ערבות ודפים ע"י קלוף בכלי או פרי מגדיםה

כה אם הוא מחתיריע שהכ נהג()ד"ה והמ באור הלכהמחמיר אפילו ע"י הגעלה בכל גווני. וה לבושה

ו ע"י להתיר אפיל ת איןתיכוחאחת ואין בה סדקים, יש להתיר ע"י קלוף והגעלה, ואם נעשה מכמה 

בר על רן, האם מדוברי מאת ד ו האחרונים כיצד להעמידקשנחל )ד"ה צריכים(קלוף. עוד כתב הביה"ל 

 י בעל נסרים או דוקא שנעשה מחתיכה אחת.כל

 סעיף יח':

 והמפות הכשר הנפה 

 יבנקב נדבקו ונסרך בה דבקהנ החמץ מפתיתי לנקותה מאוד בה לדקדק צריך הנפה (שם) בו כלה כתב

 הםב שאינה לפי ההגעלה נהגמ על יסמכו ולא יפה יפה במים אותה וישפשפו ,שבו ובעץ הנפה אריגת

 גדול עיקר בהם השפשוףו .הלישה כלי שאר לכל הדין והוא .בחמין בהם נשתמש שלא לפי עיקר

 .בנפה עלההג שנהג מי ראינו לא ואנו :ב"י. וכתב הבה ונהגו הואיל הטובה ההגעלה ואחריה

 בנקבי ונדבק ונסרך הב הנדבק החמץ מפתיתי לנקותה מאד בה לדקדק צריך הנפה :שו"עכתב ה

 וףשהשפש, ההליש כלי שאר ללכ הדין והוא; יפה יפה במים אותה וישפשפו, שבה ובעץ הנפה אריגת

 וכן; (י"וב ל"מהרי) לשנות איןו הגעלה י"ע בנפה להשתמש שלא ונהגו: כתב רמ"אוה. גדול עיקר בהם

 להו נימה לא לןבכו, (ל"מהרי) םרחיי של הכיס או, ן"אייז ב"רי שקורין הכלי כגון, בזה כיוצא בכל

; וסכב י"ע היתר בהן והגיןנ ישנים שקים אבל, כנפה דינם חמץ בהן שמשתמשין סלים וכן. הגעלה

 .(ו"קי סימן ה"ת) הכבוס קודם שבהן התפירות כל להתיר וצריך

 תקנה לה אין מקצתה על לואפי הנפה על מים ובא אםש מהרי"לבשם  )ס"ק לד(כתב המגן אברהם 

 הקמח ירקדו שלא מוטב חדשה נפה שם שאין במקום שאפילו מג"אהוסיף הו .בפסח בה להשתמש
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תמה עליו,  )ס"ק נא( חק יעקבה אולם. )והיינו לאו דוקא אם נפל עליה מים, אלא ה"ה לנפה ישנה. שעה"צ קכא(

מועיל ו ,'כו העיסה או המצה ונאסרה חטים כמה בו יש הקמח רקדו שלא דכל רואות שהרי עינינו

 העיסה ולש עבר ואם' כו לכתחלה כן לעשות נכון הדחק בשעתש נראה לכן ,והגעלה שפשוףלנפה 

 אם העיסה לאסור שרוצה במה חלק לו( ק")ס רבה אליהוה. העיסה כל לאסור אפשר נתרקד ולא

כתב שבדיעבד אם עבר ונשתמש בה בפסח ע"י שפשוף היטב לחוד,  )סק"ק( מ"בוה ריקוד. בלי נילושה

 יש לסמוך על פסק המחבר דס"ל דבשפשוף לחוד סגי.

לכל היותר נפה, וי כלל בצק בשבזמנינו שלא מצו לא( כ"וא ה"ד קנא סימן )ח"א משה אגרות ת"שוכתב ב

קום הצורך שר במואפ חתיכה שנופלת שם במקרה, ורק אבק הקמח יש שם, א"כ אין בה חימוץ

 להשתמש בה בפסח לאחר ניקויה. וגם זה הוא לזריזות בעלמא. 

ו פעם אחת ששם ב חדש לשק אלא ה"ה בשם האחרונים, שלאו דוקא שק ישן, )ס"ק קה( מ"בכתב ה

"כ גקמח לפסח,  שנית פעם קמח חמץ, וה"ה אם שמו בו פעם אחת קמח לפסח ורוצה לכבסו לתת בו

 ר התפירות.יהתלצריך כבוס ו

ש מץ, אע"פ שישל ח בנפה כתב שאם ריקד קודם הפסח )כלל ד סימן י. הובא בשע"ת לו( גינת ורדיםה

איסורים. ואו לזלזל בה ויבתור היתר מדינא שיש ביטול קודם הפסח, מ"מ יש לאסור מפני שאינם בני

פסח היאפה קודם  , דאזפס"מחלק עליו, וכתב שמדינא אסור אא"כ הוא שעה"ד או ה פרח שושןה אך

 תבשיל בפסח.וישליך מעט קודם הלישה, וגם לא יעשה בו 

 ן ד"ה וכלי(וף הסימב"ז ס)משפרי מגדים ולגבי שימוש בפסח במפות שהשתמש בהם לחמץ, כתב ה

"ש איידר, לכות פסח להגרספר ה) יןגר"מ פיינשטישמותר ע"י כיבוס המפה בחמין ובאפר וחביטה, וכ"ד ה

ים כן שובפרט אם עו ,צונןילו בשדי בניקוי המפה וכיבוסה אפ )סי"ח(דעת תורה . וכ"כ הפט"ז הע' לה(

)ח"ג פ"י  לציון רואוכ"כ בשו"ת  בחמים וחומר כביסה, ובפרט שאין מצוי שאוכלים על מקום התפירות.

 וה"ה למגבת. כובסת.ה ומשמותר להשתמש בפסח במפה של שאר ימות השנה, אם היא נקי תשובה י(

מר ננים ע"י חוים צום במקותשאם חום הכביסה מזיק למפות די לנ )ד, ו( אליעזר ציץוכתב בשו"ת 

 וס במים חמיםכיבבה המפ שהכשר )עמ' קס(חזון עובדיה אולם מעיקר הדין כתב ב ניקוי ושפשוף.

 שהיס"ב.

 ממנו שמלהשת להקל יש שקפה הנקלה באבוב שאינו מוכשר, ח"ב סימן קנא() שאילת יעב"ץכתב ה

 .בפסח

 סעיף יט':

 הכשר הרחת 

 יפה הרבה ימרקנה שאם לומר ואפשר ,חדשה לקנות או הרחתנהגו להגעיל  .(שם) בו כלה כתב

 העץכתבו  .(קל ג"הכ קושטא' פ"ה דפו) הגה"מו. פולטו כך דכבולעו בזה שדי הרבה התנור בתוך ויחממנה

 (קל' סי א"ח) הדשן בתרומת וכתוב .האור ידי על שתשמישו ,בהגעלה תקנה לו אין הפת את בו שרודין

 בכלי לקלפו המרדה עץ למצה מחמץ להכשיר שלא להחמיר יש (ד אות רכז' עמ רכב' סי) ק"סמ דמדברי

 .האור ידי על תשמישו חשיב העץ דאותו כך אחר להגעיל וגם אומנות
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 .דשהח לקנות צריךו הגעלה לה מועיל שאין אומרים יש, ה"פאל שקורים הרחת :שו"עכתב ה

ל חמץ מצה רחת שמש בכתב דכל האמור הוא דוקא לכתחילה, אבל בדיעבד אם נשת אליה רבהה

 אחר הגעלה מותר.

ם לא היתה אחמץ,  חת שלהסכים שבדיעבד אם הוציא מצה חמה מהתנור בר )ס"ק לז( מגן אברהםה

 , ולפי מהוא כרוחב גודל)שה טילהת המצה כדי ניהרחת נקיה אלא היה בה לכלוך חמץ בעין, אוסר בתחת

ו אוסר ק בלוע, אינרן אלא בעי . אבל אם אין עליה חמץשאנו נוהגים לאפות מצות דקות יוצא שנאסרה כולה(

ון שנאסר עת המג"א כי. ולדליפהאלא כדי קליפה, דאיסור הבלוע בכלי אין יכול לאסור יותר מכדי ק

ולה בה מצה כפו הוציאשרדה רק משום בלוע אינו חוזר ונעור בפסח. וכל זה בחמץ גמור, אבל במ

בקל  ם א"א למצואשא קביע חקונפוחה, די לאסור הרחת לכתחילה אבל בדיעבד אינו אוסר. וכתב ה

 מ"בהוי כדיעבד. שה והה חדרחת אחרת, מותר להוציא בה לכתחילה המצות, דא"כ יצטרך תמיד מרד

 הביא כל הדברים האלו. )ס"ק קיא(

 ט"זלדעת ה ךאעלה. א הגה לשנה, אסורה ללאם מחזיק רחת של פסח משנ )שם( מגן אברהםלדעת ה

ו יצא שכרם ם יגעילוא .ושאר האחרונים די שתראה שתהיה נקיה היטב וא"צ להגעילה )ס"ק כא(

 געלהה על ךויסמו פסחל מגעיל הוא חמץ של הרחתבהפסדם, שהרואה שמגעיל הרחת יטעה לומר 

 םא רב יוןבע יראה שאחריו פסח שבא בשעה גם היטב לנקר ויזהר להגעיל שלא טוב יותר כ"ע .בזה

כתב  ד(ספ"ח הע' ) מצוה ותמצ. ובספר )ס"ק קיב( מ"ב. וכ"כ הבם ילכו וצדיקים כראוי נקיה היא

ללבנה בכל  אפשר שאם שבמרדה שלנו שהיא של מתכת שאפשר להכשירה בליבון, גם הט"ז יודה

 ערטית ויודפמרדה בא וקדשנה לפני תחילת השימוש בה עדיף. ואפשר שכל מה שהמ"ב היקל הוא 

 שנזהר בה והיא נקיה, אבל במרדה של מאפיות ראוי להחמיר.

 סעיף כ':

 הכשר השולחנות 

 יכ ותחיםר מים עליהם וךלשפ נהגו ותיבות שולחנות (הגעלה' הל, שם קושטא' דפופ"ה ) הגה"מכתבו 

 .ומרק פשטידא כגון רותח חמץ ובהם עליהם נופל פעמים

 לפי תחיןרו ליהםע לערות יםרגיל, השנה כל אוכלין בהם שמצניעים והתיבות השלחנות :שו"עכתב ה

 .לתוכן הקדירה מן מרק נשפך שלפעמים

 יםמ עליהם לשפוך צריך אוכלים בהם מצניעין שאין פי על שאףמדברי הגה"מ  משמעכתב ד ב"יה

א"צ  תיבותסתם ב"ח הלדעת  אך. חם מרק עליהם נשפך פעם שום שמא דחיישינן משום רותחים

 .)ס"ק קיג( מ"בוה )ס"ק לח(מג"א הגעלה. וכ"ד ה

. לההגע אחרל עליהם טוטיןסמר ישיםש כתב ל"מהרי אך. עליהם דפין להניח צ"דא דרכי משהה כתב

 .ס"ק קטו()מ"ב וכ"פ ה .בעין חמץ קצת יש דשמא נוהגין כןש )שם( מג"אוכתב ה

 והוי חם א"פשטיד עליו משים שלפעמים מפני על השולחן, עירוי מהני דלא פסק ג("קצ )סימן ו"מהרי

 אחר למקום ויגלגל רותחין עליו וישפוך מלובן אבן י"ע יכשירם אלא ,ראשון בכלי נשתמש כאלו
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 י"ע מותר ובדיעבד חמה מצה אפילו עליהם להניח מותר ואז. בכולו הרותחין שילכו כדי עליו וישפוך

 .לבד עירוי

 אחר ההוישה, נות יפשצריך לשפשף את השולח בשם מהרי"ל: )סי' תנב סק"ט( מגן אברהםכתב ה

 .רותחיןה מהן נויצטנ שמא ונניםהצ המים מן יפה מנוגבין ויהיו ,יומן בני יהיו שלא ע"מעל השפשוף

 מן הםעלי פוךשיש ויזהר .רויעי חשיב לא דזה באויר זריקה י"ע ולא בזריזות עליהם לשפוך ויזהר

 כלי קרימ דזה ,להגעיל הןעלי ולערות מהקדרה אחר כלי עם ישאוב לא אבל המים בו שבישל הכלי

 עליןמ שהמים עד קדירהה תוך עמו ששואב הכלי ששוהה לא אם מלובן אבן בלא מגעיל אם .שני

 .ראשון כלי שפיר מקרי אז קטנה בקדרה רתיחה

כוסים תמיד ם הם מאשנה, : השולחנות שאוכלים עליהם כל ימות ה)עמ' קנט( חזון עובדיהכתב ב

אם מפה נקיה. וביכסם פה ויבמפה או שעוונית או זכוכית, א"צ להכשירם כלל, ודי להם בניגוב 

הם יואם חושש על תחים.ם רואוכלים עליהם ממש בלי שום הפסק של מפה, נוהגים לערות עליהם מי

 פה או שעוונית חדשה ונקיה. שיתקלקלו, יוכל להשתמש בהם ע"י מ

 'ניקוי המקרר, ארונות וכד 

תר ב, וכך מוטיהשיש לנקותם  גבי מגירות המקרר ומדפיו, )ח"ג פ"י תשובה י( לציון אורכתב בשו"ת 

 אות לג( איש ח"ג פנ"גהאשרי )שיב גרי"ש אליוכ"ד ה .)עמ' קמח( חזון עובדיהוכ"פ ב להשתמש בהם בפסח.

מברשת כדי  נקה אותם עםומי ילי גשדי בנקיון יסודי עם מטלית ומים, ועדיף עם מי סבון. ואותם קיפ

 להסיר מהם את כל הפירורים.

 כסותם אח"כ.א"צ לויטב, השדי לנקותם  )שם אות לד( גרי"ש אלישיבוכן מדפים שבארונות, דעת ה

 סעיף כא':

 הגעלת כלי חרס שנאסרו ע"י כבישה בצונן 

תה ע"י ם הבליעה היוקא אוא דהלוקת האם הכלל ש'כלי חרס אינו יוצא מידי דופיו לעולם' ישנה מח

ה משנה וצאת ואין זינה יתו אהאור אבל אם הייתה ע"י צונן הרי בליעתו יוצאת, או שלעולם בליע

 כיצד בלעה.

 י צונן, סגיבלע ע" שאם החרס (סו. מובא גם במרדכי פסחים סי' תקקסט' סי א"ח ה"ראבי' עי) יואל רבנודעת 

גבי  :(ל) ובפסחים :(לג) רהז עבודהב מדקאמרוראייתו להו בהגעלה, בין אם הוא מזופף או אינו מזופף. 

 חסוגבי חמץ בפ ,בצונן שותשמיאו  בחמין תשמישוהעשויים מחרס שישנו חילוק אם  דקוניא מאני

 דמהני כאהי כל ומערן לעת מעת יםימ שלשהשאפשר למלאן  (ב פרק סוף) בירושלמי אמרינן צונן

 ..(עה)כדאיתא בע"ז  רתיחה הדין הוא עירוי

ין סובר שא ב"יה. אך לי חרסשסובר שהגעלה אינה מועילה כלל לכ האי רבנוהטור הביא בשם  אמנם

 ראיה מדברי רב האי.

 אינם ואם ,ימים שלשה בעירוי לו די ,חמץ שקיבל מזופף כלי (שם קושטא' דפופ"ה )גה"מ כתבו ה

. ודי להם שיערו לתוכם מים רותחים ומגלגלים בהם אע"פ שהוא יותר מכלי שלישי מגעילם מזופפים
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או רביעי, וה"ה כשמעבירים המים מהאש ושופכים בחבית אפילו אם הניחו הרתיחה, משום שלא 

 .רותחים מים עליהם וישפוך בהם וישימם אבנים שילבןסובר  א"ריבו נשתמש בהם אלא בצונן.

 מ"ר מתיר והגעילה השנה לכ שכר בה שנותנין חרס של דקדרה (כד' סי ז"ע) כתבו י"אשיר גהותהוב

 הויד משום לההגע בלא אפילו מתיר אפרים ורבינו ,צונן ידי על דתשמישו משום בפסח יין בה ליתן

 פילוא מותר בדיעבדו .תערובת ידי על אלא הוא גמור חמץ לאו גופיה דשכר ,טעם נותן בר טעם נותן

 .בפסח ילואפ מותר לפגם עםט נותן לן דקיימא יומו בן שאינו וכגון ,זפתן השיר ולא הגעיל לא

 של חביתב לכתחלה להתיר (עהק' סי ז"ע פסקי, תשעט' סי א"ח) זרוע אור בשם (תקסז' סי) כתב והמרדכי

 קודם יםבשש בטל השכר םדטע משום ,הפסח לצורך ודבש יין בה ולתת ולנגבה במים להדיחה שכר

 .בפסח וניעור חוזר ואינו הפסח

 רמ"אהו. ימים 'ג בעירוי וא בהגעלה מותרים, שעורים שכר בהם שנתנו חרס של חביות :שו"עכתב ה

 אשוןר מכלי םרותחי עליהם הויער, בהם וישימם אבנים ילבן, זה בדרך יעשה החביות והגעלת: כתב

 בלא שדב או יןי בהם נתנו םא ובדיעבד. (ה"פ מיימוני הגהות) מקום לכל הגעלה שיגיע החבית ויגלגל

 א"עד ב"פ י"ראש והגהות שעה לכ פרק מרדכי) בפסח ממנו לשתות מותר, תחלה היטב שהדיחן רק, הגעלה

 . (א"ר בסימן ד"ותה

א"א לנקות שום שמות, שנהגו להחמיר לא להשתמש כלל בחבית שכר שמצוי בהם גומ ב"חכתב ה

, אע"פ התיר בהגעלהפשר לבש אהיטב בין הנסרים, והוא חמץ גמור שישאר בעין. אך בחבית של מי ד

 מ"בוה ט(ל)ס"ק  ברהםמגן א"כ השנתבשל ביורה שבישלו בה שכר תוך מעת לעת, דהוי נ"ט בר נ"ט. וכ

 .)ס"ק קיט(

כתב  כד( )ס"' ט"זה ךאות. גומ שנהגו לא להכשיר כלי עץ ואפילו קערות, דמצוי בהם ב"חעוד כתב ה

 זה. יר בשכל שרואה שהם חלקים ונקיים, אינו שונה מכלי מתכות, ואין להחמ

 י, דאל"כ גםוע בכלה שבלמשמכאן ראיה שאין אומרים 'כבוש כמבושל' מחמת  )ס"ק כב( ט"זכתב ה

 החמיר מחמת כבוש כמבושל.בצונן היה צריך ל

 יומו בן החבית אפילו ייןדב ,לדבש יין ביןסוברים שיש חילוק  חק יעקבוה )סק"מ( מגן אברהםה

 יהה כ"אא פגםל הוי לא דבש יובמ ,הוא לפגם טעם נותן ביין דשכר בדיעבד מותר כ"ג השכר מבליעת

 עבדבדי פילוא ע"מעל בתוכו בשד המי ושהה יומו בן היה אם אבל ,השכר מבליעת יומו בן אינו הכלי

 ומטעם יומו בבן ילואפ מותר דבש במי ועוד סוברים שגם חיי אדםה גר"זה אבל. בפסח לשתותו אסור

עוד . דבדיעב ומותר פגםל הכלי שבתוך הבליעה נעשה ואז ע"מעל ששהה אחר עד נקרא לא דכבוש

סח, אך מותר קודם פט"ל הי נהוכתבו האחרונים שההיתר אינו אלא כשעירו היין והדבש לפני פסח ו

 בפסח עצמו אסור. ואם היה חריף תמיד חשיב לשבח.

 הםב דנשאר ההגעלה כלל להם ועילמ לא ש"יי הםב שהיו דכליםבשם האחרונים  )ס"ק קכ( מ"בכתב ה

 מותר לגמרי הריח שנסתלק עד אפר עם במים היטב אותן בישל אם אכן ,וטעמו ריחו כ"אח גם

וגביע או כוסות שלא נשאר בהם הריח והטעם, מפני שהמשקה אינו שוהה בהם אלא  .כ"אח להגעילו
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 משה אגרותשמותר להגעילם, ובשו"ת  )או"ח סימן רסט( שלמה לך האלףזמן קצר בלבד, כתב בשו"ת 

 כתב שמנהגינו להחמיר אף כששהו משקים בבקבוק פחות משיעור מעת לעת. )או"ח ח"א סימן קנא(

 בכל וקולבד טבהי לנקר וכולת ידו להכניס ויכול לגמרי פתוחים שהם כלים דוקאד חיי אדםכתב ה

 מהכ באפר ליבש אם אפילו הנימ לא זה בענין אינו אם אבל ,ממשות שום בו נדבק יהיה שלא הסדקים

 . פעמים

 הכשר כלים ע"י מילוי ועירוי ג' ימים 

 יח()ס"ק ק מ"בים. השה ימשלוהאפשרות להכשיר חביות שכר או ע"י הגעלה או ערוי מובא בשו"ע 

 או צופיןר שעות ד"כ בתוכו ווישה ,גדותיו כל על צוננין לואפי מים שימלאנוביאר שהכוונה היא 

 יערה כ"ואח ,ןרצופי שעות ד"כ בתוכו וישהו אחרים מים וימלאנו המים את ממנו יערה כ"ואח ,יותר

 צ"א והלל ע"למע ושלשה .פיןרצו שעות וארבע עשרים בתוכו וישהו אחרים מים וימלאנו ממנו אותם

 דבשאר (ג"סקל ה"קל סימן )יו"ד"ך ש. ודעת ה(ה"קל סימן)כמבואר ביו"ד  מפוזרין אפילו אלא רצופין להיות

 ,מבושלכ כבוש ל"דקי ,ע"מעל יתרה בכלי האיסור כבוש היה אם ימים' ג עירוי י"ע להקל אין איסורים

 .חרס כלי שאינם כלים בשאר אפילו עירוי מהני לא ע"לכו ובמבושל

ר שטעם האיסו ות כדי"ד שעהעיר, שאע"פ שבשאר הכשרים צריך להמתין כ )סימן קכב סק"ב( חזו"אה

נפגם  בזמן זה כברועות, שכ"ד נעשית בסוף ה צ לזה מכיון שפעולת המיםיפגם, בהכשר של מילוי א"

 הטעם.

 סעיף כב':

 כלים שתשמישן חמץ בצונן 

 )ל:(שנינו בפסחים 

 - ן חמץ בצונןמשו בהנשתמר רבא בר אבא אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל: כל הכלים ש"א

ית ית חרוסת כבשי: ובב אמשתמש בהן מצה, חוץ מן בית שאור, הואיל שחימוצו קשה. אמר ר

 שאור שחימוצו קשה דמי"

 השוה הואש ופעמים בעיסה תוונותנ השאור את בו ומנחת שורה שהאשה כלי - שאור בית :"ירשופי

 . קמח וב ליתן ורגילין יוהאק לו שיש דבר וכל חומץ בו שנותנין כלי - חרוסת בית .בלילה שם

צונן בלבד. בבהם  נה השתמששאפילו בחמין מותר להשתמש בהם, כיון שכל הש (ט' סי) ש"ראה וכתב

, בחמיןו מצה בשתמש ר להחוץ מבית שאור שאע"פ שהשתמש בהם בצונן, הואיל וחימוצו קשה אסו

ית השתמש גם בבותר למכשר אבל צונן מותר להניח בו מצה אפויה, אך לא ללוש בו מצה. וע"י ה

 'סי) העזרי יאבו (פח' מע ב"ח) יאתג רי"ץ ,אביו בשם (רנז' סי) רוקחה ,(שאור בית ערך) ערוךשאור, וכ"כ ה

 .(90' עמ תסד

 מבית חוץ בצונן מצה בהם להשתמש מותר בצונן חמץ בהן שנשתמש חרס כלי כל גורס .(ט) ף"ריה

שבית שאור אסור בצונן דוקא בכלי חרס,  (אבל ה"ד) ן"רה עליו וכתב .קשה וחימוצו הואיל שאור
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 צריך בו שנגע היתר כל. ולכן חמין בו להשתמש שיבוא צונן בו להשתמש אותו ישהה שאם דחיישינן

 (ט' סי) ש"והרא ף"הרי וכתבו גורס כרי"ף. )פ"ה הכ"א( ם"רמבהגם  .בעצמו באיסור נגע כאילו הדחה

  .לא בעתיקי אבל בחדתי אלא דפחרא במאני בפסחא לאשתמושי דלא עלמא נהוג והאידנא

 ואפיל צהמ בהם להשתמש רמות, בצונן חמץ בהם שנשתמש, חרס של אפילו, הכלים כל :שו"עכתב ה

 השתמשל אסור, בצונן אאל חמץ בהם נשתמש שלא פ"ע שאף חרוסת ובית שאור מבית חוץ ,בחמין

 בלא זה וכל. בהם ללוש אסור אבל; מותר, אפויה מצה בהם להניח בצונן אבל, בחמין מצה בהם

 אל חרס שלל אבל ,חרס של םאינ אם מותרים וחרוסת שאור בית אפילו, הגעלה ידי על אבל, הגעלה

 נאוהאיד. בצונן אפילו צהמ בהם ישתמש לא, בצונן אלא חמץ בהם נשתמש לא ואפילו, הגעלה מהני

 של נורות :מ"ארוהוסיף ה. (שניםי חרס כלי' פי) עתיקי דפחרא במאני בפסח לאשתמושי דלא עלמא נהגו

 . (ו"מהרי) בפסח התנור על דבר שום לשום ואסור חרס ככלי דינו החורף בית

א שהה שם לח, אך לפילו שהשתמש בכלים אלו בחמץ יבש או א עו"שביאר ע"פ ה )ס"ק קכד(מ"ב ה

 ואפילו בשאר תוכו,וש במעת לעת ולא היה דבר חריף, דאם שהה בתוכו מעת לעת הרי נעשה כב

 כלים, וצריך הגעלה או עירוי.

 (ז"סי) עילל א"הרמ שכתב המ לפי אבלשכל האמור הוא ע"פ עיקר הדין,  )ס"ק מב(מגן אברהם כתב ה

 . שאור בבית םג להחמיר יש בודאי לנקר א"דא משום לישה בכלי להשתמש שלא דהמנהג

תת ברזל כול ליחורף הכתב שמי שירצה להשתמש בתנור בית  )הל' מאכ"א בפסח עמ' קלו( מהרי"ל

  .בחוץמ כיון שהסיקו עיל,שהיסק לא מו )ס"ק מד(מגן אברהם תחתיהם וישתמש עליו בפסח. וכתב ה

, שהרי אין יה חםכשה כתב דצ"ע אם לאסור בדיעבד תבשיל בקדירה שהניחוה על התנור ב"חה

ן לדופן. מפעפע מדופ החמץ אין האיסור מפעפע מדופן לדופן, ואם יוסיף טיט חדש בעובי אצבע ודאי

ון , כי(ור בית החורףפנות תנעובי דב)בתי קיבול קטנים מחרס, המותקנים אך אסר התבשיל כשעושים קאכלי"ן 

יון שגם אם תיר, כח להמוכ )שם( מגן אברהםמדברי ה אךהניח בתוך התנור ממש.  ושחשוב כאיל

ל, התיר המאכל סובר כח( קס")ט"ז ו נאסר הוא כדי קליפה, והיינו הקדירה ולא המאכל. גם ההמש

גילים בד במקום שרבדיע פילואא"כ הניחו שם דבר מאכל בלא קדירה כשהוא רותח, דאז יש לאסור א

 .)ס"ק קלו( מ"בוכ"פ ה לתת שם חמץ כל השנה.

 סעיף כג':

 כלי חרס מחופים 

 )ל:(שנינו בפסחים 

 -"בעו מיניה מאמימר: הני מאני דקוניא מהו לאישתמושי בהו בפסחא? ירוקא לא תיבעי לך 

לא תיבעי לך,  -אוכמי וחיורי מאי? והיכא דאית בהו קרטופני  -דודאי אסירי. כי תיבעי לך 

דשיעי מאי? אמר להו: חזינא להו דמידייתי, אלמא בלעי ואסירי.  -רי. כי תיבעי לך דודאי אסי

והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. ומאי שנא לענין יין נסך, דדריש 

 שרי" -מרימר: מאני דקוניא, בין אוכמא בין חיורי ובין ירוקי 
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 בהיתוך דוקא יינודה (הני ה"ד: קז בותכתו קוניא ה"סוד: לג ז"ע' תוס) תם רבינו בשם (תקפד' סי) המרדכי כתב

 . וכ"כתמתכו ככלי הגעלהב מותר עופרת היתוך אבל ,חרס ככלי החול מן שהוא לפי ,זכוכית של

 ,הוא חרס ושל, (עופרת תמצופה בשכב) ר"פלומיהוא  קונייאפירש ש רש"י. אמנם :(ל לאוין)סימן עח,  ג"סמ

 .באבר וטוח

 נהגוש קומותמ ויש: כתב "ארמוה. חרס ככלי דינם, זכוכית בהתוך המצופין חרס כלי: שו"עכתב ה

 שובתת) מנהגה במקום רק רלהחמי ואין, (ל"מהרי) חדשים אפילו ט"גליזאר חרס בכלי להשתמש שלא

 . (ל"מהרי

ף ל החרס ונצרעמחופה שכיון מבשם הרא"ש, שאע"פ שזכוכית אינה בולעת, כאן  )ס"ק קלז(מ"ב כתב ה

אשר לכלים לוקת בא מחשהבי )יו"ד סי' קכא סוסק"כ(עמו בכבשן בלע טפי. ועיין בדרכי תשובה 

 גל לו את טבעומס המרובההעשויים מתערובת של חומרים שונים, האם המין המועט מתבטל במין 

 הסתפק בזה. יד(ז. ד, קסג, ) יצחק מנחתן שהוא הרוב או לא. גם בשו"ת הבליעה והפליטה כמו המי

א היתוך אבר לויים מט שעשסובר שדוקא כשעושין מאבר ממש, אבל גלוזיר" )ס"ק מה(מגן אברהם ה

ין משוחים ושועה'כלים  (, כהה)חו"מ מהני הגעלה, דאין בו ממשות אלא צבע בעלמא, וכ"כ הרמב"ם 

 ן זכוכית אסורים'.באבר שעושין אותן כעי

 בדיל או עופרת וךבהת אף להחמיר )ב"ח, פר"ח, חק יעקב ועוד( אחרונים הסכמת: )ס"ק קלח( מ"בכתב ה

 חרסב גם ונבלע כליה עובי בכל החמץ נבלע בחמין חמץ בו שכשנשתמש לפי הגעלה מהני דלא

 .לעולם ממנו נפלט אינו ושוב העופרת שתחת

פעולת  שים אתים עוהסביר שדעת המחמירים היא משום שחלק מהאומנ )ס"ק מו( מגן אברהםה

 הציפוי ע"י סובין, והרי יש כאן בצק בלוע בתוך הציפוי.

 הכשר כלי אמייל/אמאיל 

קה קרמי כוכית,כת, זן מתשכבת מצע כגוזכוכית על  ץאמייל הוא חומר צבעוני הנוצר מהתכת אב

א . אבקת הזכוכית נמסה, ולאחר שהיא מתקשה היעלות(מ 750-850)טמפרטורת וכד', על ידי אפייה 

ש רב עשה בו שימונייל, האמ הופכת לחומר זגוגי חלק ונוקשה, העמיד בפני אש. בגלל עמידתו של

י של החלק הפנימ מיפוילבו  בחפצים שאמורים להיות עמידים בפני חום או רטיבות, לכן משתמשים

 תנורים, סירים וכד'. 

 ן קיג()יו"ד סימ פרסו תםחשו"ת בדינו של האמייל. האם חשוב לזכוכית או לחרס. נחלקו הפוסקים מה 

 גדולה.  קת בומחלוכתב שבזמנם האומנים היו מסתירים ממה הם עושים ציפוי זה ולכן ה

. שאין להכשירו אפילו בליבון משום שעלול להזיק לכליכתב  )מהדו"ק סימן קפג( טוב טעם ודעתבשו"ת 

)יו"ד כתב שהציפוי של מתכות ולכן התירוהו בהגעלה. הפת"ש  )יו"ד ח"ב סימן קיב( אבני נזר, המאידך

תבואות , )יו"ד סימן עח( כתב סופרלהתירו בליבון קל. ובשו"ת  )שם(חת"ס כתב בשם ה סימן קכא סק"ב(

, ולא ועוד כתבו שיש להגעילו ג' פעמים )יו"ד קכא, כז( ערוך השולחןבשם האדר"ת,  )סימן עג( שמש

לבנם כיון שיש חשש שיתקלקלו והתורה חסה על ממונם של ישראל, וכן יש לחוש שלא ילבנם יפה י
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כתב שכבר נתפשט המנהג להכשירם בהגעלה  )ח"א סימן קיז( האפוד חשבובשו"ת  .מחשש שיתקלקלו

מרדכי פ"ה )מאמר  גר"מ אליהווכ"פ ה .)עמ' קנז(חזון עובדיה וב )ג, כג( פעלים רבג' פעמים, וכ"כ בשו"ת 

 הגעלתוע"ע בארוכה בספר  , והוסיף שאם משתמשים בהם ללא רוטב כלל אין להם הכשר.אות לט(

 .)יג, ז(כלים 

 סעיף כד':

 כלי עץ המצופים 

ינם ככלי דחמץ  משים בהםכלי עץ המצופים בסמנים ומשתבשם רב האי  (ח י")פ"ב סוסרא"ש כתב ה

 איםהנקר יםבסמנ ומצופה (ג"ע מ ב"ח ה"נ) ירוחם רבינו ופירשחרס ואין משתמשים בהם בפסח. 

 .מיןח בהםשנשתמש שדברי רב האי הוא כ (צח' סי מ"חו' הל) חיים ארחותה בוכת .ש"ברניג

 קומותמ ויש: כתב רמ"אוה. חרס ככלי דינם, ברניס שקורים בסמנים המצופים עץ כלי: שו"עכתב ה

 ואין; ילבבד המחופין וכן, (ל"מהרי) חדשים הן אפילו צבועים בכלים להשתמש שלא שמחמירים

 . (ל"מהרי תשובת) איסור שנהגו במקום רק בזה להחמיר

שנים או יכלים  חיפה פירש שגם בחדשים מחמירים משום שחוששים שמא )ס"ק כז( מגן אברהםה

 בין.וי מסוהציפ שהוא משום שפעמים לבוש, והוסיף בשם ה)ס"ק קמה( מ"בוכ"כ ה צבען.

החמיר למקום  בע ואיןכתב שבזמננו אין שום חשש חמץ בצ )פי"ג הע' קנט( כלים הגעלתבספר 

 בחדשים.

 סעיף כה':

 הכשר כלי שתיה 

 אר הב"י. וביזכוכית של וא חרס של או עץ של שנא לא בשטיפה שרי השתייה כלי וכל: טורכתב ה

 (אשוןר דבור: ח) ן"הרעת בר כדוביאר הב"י שנראה שהטור סו שטעם הטור הוא משום שתשמישן בצונן.

 כ"כו .טיפהבשדי להם  נןבצו אלא אינו הכוסות תשמיש דרוב וכיון ,תשמישו רוב שהולכים אחר

 ז")ע דחהה אלא ריךצ שאינו ראהנשמשורת הדין  ,גבי הכוסות (רעט' סי ג"וח תתיז, שעב' סי א"ח) א"רשבה

ומו י כל שאינו בן בו חמץ, מחממים, ואע"פ שלפעמים טהורים"( והם ומטבילן מדיחן וצלוחיות "כוסות: עה

עיל גו כיום להגמץ נהא דחמותר, ולכן לא הלכו בו חכמים אלא אחר עיקר תשמישו, ומשום חומר

 הכל.

כוסות של כסף שלפעמים בשיש לחוש  (83' עמ תסד' סי) ה"ראביבשם ה (תקעד' סי) כתב המרדכי אבל

עילו עם גוטוב שלא לה אשון.לי רמרתיחים בהם יין ופלפל ובשמים אצל האור, ולכן צריך להגעילו בכ

 רבינו) וספותתה בשם .(מ ב"ח ה"נ) םירוח ורבינו (הגעלה' הל, ד"הכ קושטא' דפופ"ה ) הגה"משאר כלים. וכ"כ 

 אין פףמזו חרס בכלי או ועץ תזכוכי בכלי אבל ,חרס בכלי מיירי שזה , וכתב דנראה(ל"א ה"ד: ל פרץ

 . יפה ולשפשפן לנקותן אם כי האור על אותם לשים דרכם

 שהם בין, זכוכית של שהם בין. בשטיפה מותרים, כוסות בין צלוחיות בין, השתיה כלי כל :שו"עכתב ה

 שרוב כיון, חם לחם בהם נותנים שלפעמים י"ואעפ, חרס של שהם בין, מתכת של שהם בין, עץ של
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: כתברמ"א וה. תשמישו רוב אחר אלא כלי בכל הלכו שלא, בשטיפה סגי בצונן אלא אינו תשמישן

 .(ו סע' ל"עו) נוהגין וכן, הגעלה ומצריכים מחמירים יש מיהו

 ם בשטיפה.די לה דיעבדכתב ע"פ הרמ"א לעיל שהמחמירים הם לכתחילה, אך ב )ס"ק קמט( מ"בה

 וגר"מ אליהכ ה. וכ"בחמין כתב שנוהגים להחמיר ולא מכשירים זכוכית שהשתמשו יד()צו,  בא"חה

 .)מאמר מרדכי פ"ה אות נג(

 שאע"פ אות קצב()יון הצ שערשאפשר להכשיר כלים אלו גם ע"י מלוי וערוי. וכתב ב גר"זכתב ה

א לובהם  חמין שש שלחיש  שבסעיף כא לא מדובר אלא בכלי שמכניסו לקיום ומשום כבישה, וכאן

ינו בן אוגם מיירי ב בישה,"י כעמועיל ערוי, מ"מ יש להקל משום שרוב תשמישו הוא בצונן ואף שלא 

ה, ואם צ אפילו שטיפזי א"חמין אלתמה ע"כ, שאם אין חוששים  )או"ח סי' קכב סק"ד(חזו"א ה אמנם יומו.

ב שטעם כת )ג, סד( לויה שבט שו"תחוששים לחמין אין המילוי והעירוי מועילים להכשיר בליעה זו. וב

שתמש בהם הלל לכייך שהמ"ב מסתבר, כיון שיש כמה צדדים להקל בזה. והוסיף שבכלים שלא 

 בחמין, ודאי שמספיק להם בשטיפה.

לב חחזיקים בהם ים שמלדלי שאם מחזיקים בחביות מים כל השנה, וה"ה )סל"א(ערוך השולחן כתב ה

 ין בהם שום חשש.כל השנה, אין צריך להכשירם לפסח כי א

 סעיף כו':

 הכשר כלי זכוכית 

שנה, הם כל ת שהשתמשו בהשכוסות זכוכי יחיאל רבינובשם  (ה"הכ קושטא' דפופ"ה )כתוב בהגה"מ 

ולם, די דופיו לעצא מיו יואסור להשתמש בהם בפסח ע"י עירוי או שכשוך, דהוי ככלי חרס שאינ

 והוי כבוש תשל פ תיתיןפשלפעמים שורין בהם ואע"ג שכל שימושם ע"י צונן, יש לאסור משום 

מת רותו מרדכיוכ"כ ה פסח,בכתב שנהגו לא להשתמש בכלי זכוכית ישן  סמ"גוחשוב כמבושל. גם ה

 .)לקמן( הדשן

 (ו"ה א"פמ) נתן דרבי מאבות הוראי ,בלע ולא שיע זכוכית דכלי כתב (91' עמ תסד' סי) ה"ראביה אמנם

 מה בתוכוש מה ומשמר ליטומפ בולע חרס כלי זכוכית בכלי ושלשה חרס בכלי נאמרו דברים שלשה

 מכניסןב אפילו זכוכית כלי התירל לו דנראה (ראשון דבור סוף. ט) כתב ן"רה גם .זכוכית בכלי כן שאין

 ירוחם ינורבל "נ, וכ(ח' פ"ב סי) ש"ראה מדברי"נ וכ .הכלים מכל מעוטה ובליעתם וקשים דשיעי לקיום

 שום כיםצרי אין בחמין בהם שתמשנ אפילו זכוכית דכלי (רלג' סי א"ח) א"רשבה "כוכ ,עיקר .(מ ב"ח ה"נ)

 .הכשר

 ככלי ינםד אם ספק זכוכית כליש '(נ' סי ח"נ כלל והיתר איסור )ספר גירונדי יונה רבינודעה שלישית של 

 הלכה ולענין .תקנה להם יש נשתברו ואם הואיל מתכות ככלי דינם או, מהחול ונעשים הואיל, חרס

 הטביל יםוצריכ, חרס כליכ בהגעלה ואסורים, מתכת כלי ושל חרס כלי של חומרא עליהם נותנים

 .בהגעלה לואפי בפסח ישנים זכוכית בכלי להשתמש ק"הסמ אוסר וכן. מתכות ככלי
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 .לאו וא פסח לצורך הגעילןל האם מותר המצויירים כסף כלינשאל גבי  (קלב' סי א"ח) הדשן תרומתב

 על אם כי ללכ נעשה לא הזה הציור כי והטעם ,פסח לצורך להגעיל אסור מבפנים הציור דאם והשיב

 לע למעלה או די בית לע רקינו אואין לסמוך על הראבי"ה שהיקל. אך אם הציור  .זכוכית היתוך ידי

 צוייריםומ קדיםמשו הם אלוכ חשובים כסף שכלי לנו דברור משום , אין להחמיר כ"כמבחוץ הכיסוי

  .האש אצל בהם שמרתיחין כלל שכיחי לא

 הכשר שום כיםצרי אין, מיןבח בהם משתמש ואפילו לקיום מכניסן אפילו זכוכית כלי :שו"עכתב ה

 אפילו יתזכוכ לידכ ואומרים מחמירין ויש: כתב רמ"אוה. להו סגי בעלמא ובשטיפה, בולעים שאינם

 התוך בתוכן ישש כסף כלי וכן. (ואגור ק"סמ) אלו ובמדינות באשכנז המנהג וכן; להו מהני לא הגעלה

 .(ב"קל סימן ד"תה) מזיק אינו מבחוץ אבל; להגעילו אין, ט"גישמעלצ שקורין זכוכית

ם אשהוא דוקא  כתב "זגרוה .שודאי בדיעבד אין להחמיר )סק"ל( ט"זוה )ס"ק מט(מגן אברהם כתבו ה

 .ס"ק קנה() במ"ה רוב תשמישו היה בצונן ועתה נשתמש בו בחמין בלא שום הכשר. וכ"כ

 ותן שמשימיןכ"ש לאן, ושאם עמד בו חמץ מעת לעת דינו כתשמישו בחמי )שם( מגן אברהםכתב ה

 עת לעת גםמחמץ  הות בוועוד שאם דרך להש יעקב חק, אליה רבהוכ"כ ה בהן יין שרף לקיום.

)ס"ק  מ"בה"פ. והוסיף רוי גי ועיאא"כ הכשירו ע"י הגעלה או מילו בדיעבד אסור החמין שנשתמשו בו.

 ם לפגם.ותן טענוא שבהפסד מרובה יש לצדד להקל אף בזה, אם היה אחר מעת לעת שה קנה(

 להקל לסמוך ליכוש חיי אדםה כתב ,כלים ושאר כוסות לו ואין זכוכית כליאלא  בנמצא שאין במקום

 לאב למעלהמ רחב שלהן יהןשפ בכלי דוקא וזהו .ימים' ג עירוי י"ע ולהכשירו יפה יפה לנקותן

 להכניס ליכו יןוא תחתיתןב נדבק והשמרים מלמעלה צר שלהן שפיהןקבוקים גדולים לאחסון יין ב

 ילוואפ. ירןלהכש תקנה להם אין ,לתוכו ידו להכניס א"שא כלי כל וכן ,יפה לנקותן לתוכן ידיו

ס"ק ) מ"בה וכ"כ .בהן תמשלהש שלא שנהגו המנהג לשנות אין חדשים לקנות שנמצא במקום בכוסות

מים, יג' ועירוי  מילוי ה אוכתב שאף לשיטת השו"ע באלו יודה שצריך הגעל )סכ"ה( ערוה"ש. הקנו(

 ם בשעת הדחקחי"א גשיטת השל )א, קנא( משה אגרותהריח שולט בהם. וכתב בשו"ת שעיננו רואות ש

 לא יועיל הגעלה או עירוי ומילוי.

מ"א, וכ"כ רת הרם חומכתב שיש מקהילות הספרדים שקיבלו עליה )מערכת ה' ס"ק כט( שדי חמדה

 אמנם וי ג' ימים.ת בעירי זכוכישמנהג בגדד להכשיר כל (. ובא"ח צו, יד)ח"ג סימן כט פעלים רבבשו"ת 

כתב  (פהרו"ע ח"א עמ' . הליכבעמ' קנ . חזו"עח"א סימן ו )ח"ד יו"ד סימן ה. ושו"ת יחוה דעת אומר יביעבשו"ת 

)מש"ז מ"ג "ד הפמך עשלדעת השו"ע אפשר להשתמש בכלי זכוכית בשטיפה והדחה בלבד, בהסת

 שלדעת השו"ע גם אם משתמש בחמין בזכוכית א"צ הכשר. סק"ל(
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שון, אף כלי ראבלים אלו כתב דמכיון שמשתמשים בכ )מהדו"ג ח"ב סימן כה( ודעת טעם טובבשו"ת 

)ד,  בדיע כיליששו"ת כ"כ בם, ולשיטת השו"ע יצטרכו הגעלה הן לפסח והן אם נבלע בהם שאר איסורי

 .)ח, כא. ט, כו( אליעזר ציץובשו"ת  יג(

מיר הח אל כיון שהרמ"א געלה,השמועיל להכשירו ע"י  )קובץ תשובות ח"ג סימן פא( גרי"ש אלישיבכתב ה

ציץ ב)מובא  רנקצ"פ פגרה בזכוכית אלא מחמת המנהג, יש להקל בפיירקס שלא היה בימיו. ודעת

)מובא  ינשטייןיפ גר"מדעת ה אך שהרוצה להכשירו לפסח יגעילנו ג' פעמים. אליעזר ח"ט סימן כו אות ב(

קובץ י ב, מג. שבט הלו) רוואזנ גר"ששאין להכשיר כלי פיירקס לפסח, וכ"ד ה בספר הלכות פסח פי"ג הע' כא(

ן שר לפסח מכיוהם הכין לכתב שא )מאמר מרדכי פ"ה אות נב( גר"מ אליהוגם ה .מבית לוי ח"א עמ' לה(

 .םשמוסיפים להם חומרים שונים בעת יצירת

טיפה והדחה שע"י  ר להשתמשכתב שגם בכלי פיירקס אפש (. וח"ד או"ח סימן מא)שם אומר יביעבשו"ת 

 בלבד.

ז גרש", דעת הבחמין ש בושרגילים להשתמ )סוג זכוכית שמצוי שמשתמשים בו גם לכוסות(וכלי דורלקס 

ת, י כלי זכוכי"א גבר הרמשאין להקל להשתמש בהם בלא הגעלה, כפי שהחמי )ביצחק יקרא( אוירבך

 לפסח. הכשירםין לשא )שם( טייןשמ פיינגר"דעת ה אךויש להגעילם בעירוי מכלי ראשון. 

 אי של וחדתהמי התכונה את לו מעניק אשר חומרכתב שיש בפיירקס  (ט, כו) אליעזר ציץבשו"ת 

 - אל ומרח הוא אשר רוןבו תחמוצת הוא החומר, טמפרטורה של דרסטיים נוייםיש כלפי רגישות

פ סיף ע"והו .רגילה תבזכוכי מאשר פחות הרבה הוא שבפיירקס המתכתי התרכובת אבל, מתכתי

ינו סיבה שהוא אגם ה זוהימומחה שכשכלי דורלקס נשבר רואים שמתחלק להרבה רסיסים קטנים, ו

 רק וםהח דליהב פאתמ ההתרחבות תהיהמושפע מהבדלי חום קיצוניים, משום שבשעה שמתחמם 

, ובתשבקר יםלגביש ומיד יכףת ממנו העובר, כשלעצמו אחד גבשיש כל של מבוטל וזמני מקומי ענין

 רקהשבה ייםפתאומ חום נאית נגד, כזה הוא שלו הזכוכית שמיבנה הדורלקס כלי לעמוד יוכל ולכן

מתבקעים.  ום הםחליהם א. בשונה מסתם כלי זכוכית העשויים מקשה אחת, ובהגיע ראשון מכלי

 שלהם המבנהש ואיםשר תבהיוולדעתו יש לדון כלים אלו ככלי מתכות הצריכים הגעלה, וטעמו 

 כלי בעט להם שאין ושלחש מקום שנותן באופן רגילה זכוכית של מהמיבנה בתכלית הוא שונה

 .בלבד פשוטה יתזכוכ כלי על שקבעו ומה חידושו אלא בזה לנו ואין ,פשוטים זכוכית

 סעיף כז':

 הכשר שפודי בשר 

 בשר בו צלו לכן דמקודם ע"גא ,מותרין בפסח עופות בו שצלו ישן שפוד (תקנה' סי) מרדכיה כתב

והעיר הב"י  .הפסח קודם נתבטל במלח שהיה החמץ שטעם לפי ,מחמץ נבדק שלא המלח מן מלוח

                                                   
, הידועות ביציבותן בורון המכילות זכוכיות הןש בורוסיליקטיות פיירקס היא אחת מסוגי הזכוכית ממשפחת זכוכיות 17

  נגד חום גבוה.
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 ,דמודי אפשר בזהר. והעיר בבדה"ב שוניעו דחוזר וסוברים זה בדין חולקין שיש ז"תמ בסימן נתבארש

 .נבדק שלא מלח חשש אלא ידוע חמץ כאן דאין כיון

 ממלח לוחמ בשר בו צלו םשמקוד פ"ע אף, מותרין, בפסח עופות בו שצלו ישן שפוד :שו"עכתב ה

 להדיחן יןנוהג, ןיי של בחביותש הברזות וכן. בדיעבד רק להתיר אין מיהו: העיר רמ"אוה. נבדק שלא

 .(ו"רימה) פסחב כלים בהם וםלש הדחה צריכין, שתייה כלי בהם שתוחבין העצים וכן. (ל"מהרי אגור)

עם אחת צלו פ אםכלי. והאין מחזיקים איסור שהיה חמץ על שמספק  )ס"ק נא( אברהם מגןכתב ה

. "ק קס()ס מ"ב"כ הוכ ור.אססח ואח"כ צלו עליו בשר בפמולייתא או שאר חמץ ולא לבנוהו בנתיים, 

בשר הו ויש בתוך הגעילשאחר לכתב שאם יש הפסד מרובה או שאינו בן יומו יש להקל  פרי מגדיםוה

 שישים לבטל הבליעה.

צות עם ולים בו קציצל או המנג הוא הכשר המנגל, לעיתים רבות מחממים פיתות וכד' עלנידון מעשי 

 ן שרשת, כיול חדשנות מנגכתב שלכתחילה עדיף לק )פ"ג אות ד( מועד הליכותפירורי לחם. בספר 

קנות מנגל ל לוואם אינו יכ לקל.המנגל טעונה ליבון חמור, וזה אינו אפשרי שהרי הרשת עלולה להתק

פה נוסף לכך יצבקות. מה דקנה רשת חדשה וימלא את המנגל בגחלים, ויבעיר אותם למשך כחדש י

ואם  מגיעה לשם. ן האששאי את מסגרת המנגל בנייר כסף עבה, כדי שהרשת לא תיגע במנגל במקום

נת את הרשת ש מלבשהא יודע שתמיד שם את החמץ בתחילת המנגל, א"צ להכשיר את הרשת משום

  זהו דוקא כשיודע שהאש הגיעה לכל חלקי המנגל. במהלך המנגל, אך

 כלי פורצליין 

בשלב גוף הכלי ו ים אתעוש הנה לגבי כלי פורצליין, הרי הם נעשים בשני שלבים. בשלב הראשון

ה שמערבים עמ ויימתת מסהשני נותנים עליו את הציפוי המבריק. גוף הכלי נעשה מאדמה חרסי

לים שונים, כצורת ביסה חר קבלת העיסה עורכים את העחומרים נוספים ולשים הכל במים, ולא

דקה  זכוכיתבים אותו פלי ומצמעלות צליוס. לאחר מכן מקררים את הכ 700וקולים בתנור בחום של 

ותך ול זכוכית מחת של וזלי. הציפוי נעשה ע"י הטבלת הכלי בתמיסה נ'מבריקה שנקראת 'גלזורה

 יקה.ת מברכוכיהופכת לציפוי דק של ז שנדבקת היטב לגוף הכלי, ולאחר התייבשותה

ב תכ פרי חדשגם ה ונים.פסק להחמיר בהם ושכן מצא בתשובת הגא )ח"ג סימן תא( רדב"זבשו"ת ה

 ק"י()מחב"ר ס "אחידה . גםשראוי להחמיר כרדב"ז מאחר שעתה מערבים בכלים אלו חומרים אחרים

 חשיב את כליפסק לה (' קמט)עמ חזון עובדיהכתב שכבר נתפשט המנהג להחשיבם ככלי חרס. גם ב

יע אומר "ע בשו"ת יבל. ועם כלהפורצליין ככלי חרס ואם נשתמשו בהם בחמין אין הגעלה מועילה לה

 ורצלן.פהכשר לכלי  שאין פח( "ה אות)מאמר מרדכי פ גר"מ אליהודעת ה .ח"ז יו"ד סימן י(ח"א יו"ד סימן ו. )

 .)ח"ג פ"י אות א( לציון אורוכ"פ בשו"ת 

כתב שבזמנו היה מנהג העולם לדונם ככלי זכוכית שאינם בולעים ולא  )הגב"י אות ל( שכנה"גב םאמנ

פולטים כלל והיו משתמשים בהם בפסח בלא הכשר כלל, אך הוא נוהג שלא להשתמש בכלי פורצליין 

ישנים בפסח, אפילו הם שלמים, אא"כ הם חדשים ממש, אך לאחרים אינו מורה לאסור כיון שפשט 
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 )ס"ק קסג(מ"ב וכ"כ ה ג להקל. וגם הוא עצמו לא החמיר אלא בפסח אך לא בשאר איסורים.המנה

 בשמו, שיש להם דין כלי חרס.

לא כלים אלו, ולגעלה ילה השלא מוע )יו"ד ח"ב סימן מו( משה אגרותואף במקום הפסד מרובה, כתב ה

ים תם י"ב חודשהו אום ישאהתיר להשתמש בהם אא"כ אין ודאות שהשתמשו בהם בכלי ראשון, ורק 

ים. ני תקנת השבהם מפלהקל לללא שימוש ולאחר מכן יגעילום ג"פ, ורק לצורך בעלי תשובה, שיש 

 פן.ור בכל אושאס )ספר הלכות פסח פי"ג הע' טו(ולעניין הכשרם בפסח דעתו 

 'הכשרת ה'כיור 

כיור חרס, מ"מ ה ם ככליהחשיבלשאע"פ שאנו מחמירים בכלי פורצליין  )עמ' קנא( חזון עובדיהכתב ב

 ם הדבר שרובח. וטעבפס , ואז מותר להשתמש בו)ונכון לערות ג' פעמים(יערה עליו מים רותחים 

שמישו ו. ועוד, שתדופי ידימוצא תשמישו במים חמים שאין היס"ב, ובכה"ג לא שייך לומר שאינו י

עת דיש לצרף את לע. ורא בבשאר ימות השנה בזמן שהחמץ מותר, ולדעת רוב הפוסקים חשיב כהתי

ל נותן פוגמים והו"הברים דשאר וככ"ש. ועוד, שרגילים להשתמש בו ע"י סבון  והאומרים שעירוי דינ

ח"ג פ"י ) לציון וראשו"ת ב א.למא היטעם לפגם דשרי. ויש מחמירים לצפותו בנייר כסף, וחומרא בע

 כלים בו יחלהנ תרומו, טבהי ולנקותו לשוטפו ודיכתב שמעיקר הדין הכיור א"צ הכשר,  אות יא(

-פ"ה אות סד מר מרדכי)מא מ אליהוגר"ה .בפלסטיק ולכסותו הכיור על גם מים לערות נוהגים ויש. בפסח

ר"כ וא משום שבדשירו הלהכ פסק שמיבשים את הכיור ומערים עליו מים רותחים. וטעם ההיתר סה(

מים חהחמץ במים  ת כליארות בולע חמץ פגום, והמכסים את הכיור בפלסטיק תע"ב. ומי שרגיל להש

 בתוך הכיור חייב לכסות את הכיור במכסה הפלסטיק הנ"ל.

  שצריך הגעלה לכיור. כתב )ח"ג ס"ס יג( מלכיאל דבריבשו"ת  אולם

ברים השתמש בו לדלה אין לכתחילשיש לנקותו היטב, ו )קובץ מבית לוי ח"א עמ' כח( וואזנר גר"שודעת ה

ערה יש להניח ק הוכשרחר שחמים למשך כ"ד שעות, ולאחר מכן יש לערות עליהם מים רותחים, וא

יניהם בך שלא יהיה ור, כבכי מיוחדת שתשמש ככיור, ומן הראוי להניחה באופן שלא תיגע קערה זו

מים. המקום יציאת ריף בומר חמהכיור. וטוב לשפוך חמגע ע"י מים רותחים שמעבירים את הבליעות 

ם, מפני ם חמיו במישלא ישתמש ב )ספר הגעלת כלים פי"ג הע' קכז(ואם יש חשש שיסתם, דעתו 

 שכשיתמלא במים חמים תצא הפליטה מהחרס ותיבלע בכלים.

 הכשר השיש שבמטבח 

ו 'שיש אשיש גרניט' קרא 'הנ דלגבי הכשר השיש שבמטבח, הנה ידוע שיש שני סוגי שיש, יש סוג אח

שאופן  י.שיש מלאכות והוא יסר'חברון' והם עשויים שיש אמיתי וטבעי. ויש סוג שני הנקרא 'אבן ק

הנותרים  7%-ו שוי מקוורץ, שהיא אבן שנשחקה ונעשית כמו חול,מהשייש ע 93%-עשייתו הוא שכ

יסים שה כאבן מכנעשה קכשנו הוא דבק כימי עם צבע, ומערבים יחד והדבק פועל שיעשה גוש אחד.

 אותו לתנור כדי שיפסיק את פעולת הדבק. 

גבי שיש גרניט שפשוט שהכשרתו כתב  )כתב עת פעמי יעקב נב, תשס"ג, עמ' מז( בלינוב יצחק יוסףהרב 

)יו"ד ח"א, במפתחות  יצחק ביתבשו"ת שבהגעלה, משום שדינו ככלי אבנים. ובאשר לשיש קיסר כתב 
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שמסתפק אם דין שחיקת אבנים כמו חול ודינו ככלי חרס לעניין הגעלה, או שדינו  לסי' קמו אות ח(

כתב  )ח"ב יו"ד סימן כז( חיים מחנהכאבן שהרי בעצם אינו חול אלא כך נראה לאחר כתישתו. ובשו"ת 

כלי  )סימן סט פירוש הארוך ס"ק פא(יד יהודה לדעת ה אולם. )סימן נג(תבואת שמש שדינו כאבן וכ"ה ב

הנעשה מאבן שנכתשה כחול דינה כחול. דהיינו ככלי חרס שלא מועיל לה הגעלה. אך כתב במאמר 

הנ"ל שגם אם נחשוש לשיטה זו, הרי קשיות השיש נעשית ע"י הדבק ולא ע"י האש, והרבה פוסקים 

 .פז( )כתב עת בית הלל ג תש"ס עמ' הלפרין יצחק לויס"ל שבכה"ג דינה ככלי אדמה, וכ"נ מדברי הרב 

 דיןה מעיקרכתב  א(י אות יח"ג פ") לציון אורובשו"ת שיערה עליה רותחים.  )עמ' ס( חזון עובדיהכתב ב

  .ראשון מכלי םחמי מיםעליו  לערות יש המנהג מצד אולם. כלל הכשר ךצרי השיש אין

ירוי מכלי עו ע"י הכשירל שהמנהג )הליכות שלמה פ"ג ס"ט וארחות הלכה הע' יח( גרש"ז אוירבךהדעת 

כלי לי, הנחשב כם חשמומקוראשון ע"ג אבן מלובנת באופן שלא נפסק הקילוח, או ע"י עירוי מק

ד וכ" ת השיש.אכסות לגים ראשון הנמצא ע"ג האש מחמת הברזל המלובן שבו, ולאחר ההכשרה נוה

ו בחמץ תמש במלהש הימנעלשיש לנקות את השיש היטב ו )קובץ מבית הלל שם עמ' כח( וואזנר גר"שה

חמץ, ומו המשמש לבן י אינולמשך כ"ד שעות, ולאחר מכן לערות עליו מים רותחים מכלי ראשון ש

ום נייר אלומניבכסהו שמ ש, אוולאחר ההכשרה נוהגים לכסות את השיש. ואם אינו מכסה את השי

"א שא שיש 'גרניט'ת. ובלובנע בקלות, צריך להגעיל את השיש ע"י עירוי רותחים ע"ג אבן משנקר

פסקי בועיין  לבד.רוי בי עילהניח עליו אבן מלובנת מחמת קלקול השיש, אפשר להקל להכשירו ע"

שולחנות סות השיש לכ )ס"ק קטו(שהמנהג לכסות את השיש, כמו שכתב המ"ב  )אות מד( תשובות

 במפה מחשש שישאר שם חמץ. 

ו ן לערות עלילאחר מכשיש לנקות את השיש היטב ו א(ע-)מאמר מרדכי פ"ה אות סטגר"מ אליהו דעת ה

יכול ו ניילון. ואכסף  ניירמים רותחים. אם יש בו חורים וסדקים יסתמם בגבס, וטוב לכסותו ב

לע ש או שביהש צק עלכו בע במהלך הפסח. ואם עררלהשתמש באיזה עובי שירצה, ובתנאי שלא יק

ליו מכלי עתקלקל יערה שש שיחיש  ליו רותחים. ואםמרותחין, יניח עליו אבן או ברזל מלובן ויערה ע

תו אחר וצריך לכסו הכשר ן לוראשון ללא אבו מלובן ויכסהו במפה. ולגבי שיש מלאכותי כתב, שאי

 הניקוי ועירוי הרותחים.
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 זמן וסדר הגעלת כלים -סימן תנ"ב 
 ז' סעיפים ובו

 סעיף א':

 ולאחר מכן הגעלה קודם זמן איסורו 

וא פילו כלי שהאהגעיל ורו יכול לשקודם זמן איס (מכאן ה"ד. שנפל. ע"ז עו ה"ד: קח חולין) תוספותכתבו ה

השנה  כל שאר ימותאו ב אילךבן יומו, ואפילו אין במים שישים כדי לבטלו, אבל מזמן איסורו ו

שים כדי שי םאו שיהא במי ומו,שמגעיל כלים הבלועים מאיסור, אין להגעילו אא"כ הכלי אינו בן י

' פסחים סי)מרדכי כ"כ הרא. וט דהיתעם משום דהוי נ"ט בר נ". והט)ע"ז פ"ה סימן לו( רא"שהלבטלו. וכ"כ 

 בתשובהכתב  , ולכןפסח אסורבסובר שנותן טעם לפגם  רשב"אה אמנם .(ב טור. חולין מד) ן"רוה (תקעו

 ן יומו.ינו באפילו אושלעולם אין מגעילים בתוך הפסח שום כלי מחמת חמץ,  (רסב' סי א"ח)

אשון רמגעילים כלי לים שט, מקדמכיון שטעם ההיתר הוא משום נ"ט בר נ" )שם סי' תקעז( מרדכיכתב ה

ונן, שתשמישו בצ ל כליהגעילעם כלי שני אע"פ שאלו ממהרים לפלוט ואלו מאחרים, וכן מחמירים 

 ואין אומרים כיון דלא טרידי לפלוט בלעי. 

 אן מיד. להוצייסן ונשנוהגים להכ )פ"ה דפו' קושטא קל.( הגה"מו (תקעט' סי) עוד כתב המרדכי

 וא יומן ניב הכלים אם דקלדק יצטרך שלא כדי חמישית שעה קודם להגעיל ליזהר יש :שו"עכתב ה

 עם ועטתמ שבליעתן כלים למגעי אם וכן (טור. לאו או שמגעיל כלי נגד במים ששים יש אם : אורמ"א) לאו

 שאז ,הפסח דע להגעיל כולי איסורו זמן קודם הגעיל לא ואם: רמ"אכתב ה .מרובה שבליעתן כלים

. (א"שבר ותשובת ע"ד) הפסח וךת כלי ללבן מותר אבל. ובולע שחוזר הגעלה מועיל ואינו במשהו חמץ

  .שש קודם הןב ליזהר צריך שאין הנזכרים הדברים בכל ליזהר צריך שש לאחר פסח קודם וכשמגעיל

ן המים לי למים, וממן הכלי, וכתב שכאן מכיון שיש הרבה טעמים, מן המאכל לכ )סק"א( מגן אברהםה

 ט.בר נ" ם נ"טלא התיר מטע )תמז, ה(לכלי, גם הרמ"א מתיר לכתחילה, אע"פ שלעיל 

עוד, ו פר"ח, רדכיממאמר ת. וכתבו התחילת חמישי -ל צריכה להיות משעה רביעית הזהירות בכל הנ"

היה במים ומו יזהר שיבן י כלי שמשעה רביעית עד הלילה די ליזהר שלא יהיו בני יומן, ואם מגעיל

עיל בה ום תקנה להגשאין  ומו'שישים כנגד כל אותו כלי לבטלו. ואם היורה שמגעיל בה היא 'בן י

נה בת ם הקדירה אישא "ה כדי()ד באור הלכהועיין ב. )ס"ק יג( מ"בה מקודם כדין. וכ"כ הנאא"כ יכשיר

נס כפת לנו שנכמה אים, דיומא או שיש בה שישים כנגד המים, שוב א"צ ליזהר בכל שאר הדברי

 הרי הוא נ"ט בר נ"ט דהיתרא. ,ונבלע

שכבר נהגו להחמיר לכתחילה בכל החומרות, ואפילו אם מגעיל בשעה רביעית או  חב"ומ"מ כתב ה

כתב שכל האמור הוא לסוברים דחמץ מיקרי היתרא בלע, אך  )ד"ה שאין( באור הלכהגם ה קודם.

לסוברים שחמץ חשיב לאיסור, א"כ אין חילוק בין שעה חמישית לכל היום. ולפ"ז צריך תמיד ליזהר 

שלא יהיו בני יומן, ואם הם בני יומן שיהיה בכלי שישים כנגד המים. וכל הכלים שמגעילים ביורה 

העיר מגעילים יחד צריכים ליזהר שלא יהיה שום כלי בן יומו, ויש  מצטרפים לכדי שישים, ולכן כשכל



 זמן וסדר הגעלת כלים -סימן תנ"ב  ___________________________________________ 202
הגעלת וספר  )ח"ג סי' רפא( וזמנים מועדיםוכתב בהמהדרין שלא להשתמש ג' ימים קודם ההגעלה. 

 שכיום שא"א לסמוך שכולם יביאו כלים שאינן בני יומן, יש ליזהר להגעיל כל כלי בנפרד. )ו, יג(כלים 

 שתיה, מועיליים לאינם ראושאם נותנים חומר מפגל במים עד שסובר  קכב סק"ו()או"ח סי'  חזו"אה

ד נפגמת. לטת למים מיה הנפבליעואין שישים כנגדם, כיון שה להתיר להגעיל גם כלים שהם בני יומן

 .)מנחת שלמה ח"ב סימן צז סק"ד( גרש"ז אוירבךוכ"כ ה

עת ני שיעבור מלי לפהגעיל כלכתב, שאם יש לאדם צורך גדול  )יו"ד ח"ב סי' לא( משה אגרותובשו"ת 

יש  סור מהתורה,בר האוא דהלעת משעת בליעת האיסור בכלי, או שיגרם לו הפסד מרובה, והבלוע 

פסח כהלכתו  )סידורשיב ש אליגרי"לפגום את הבלוע בכלי תחילה, ולאחר מכן להגעיל את הכלי. וכ"ד ה

ל, כו חומר מפגתת בתוס"ב, ולמתין יכול להרתיח מים בכלי בשיעור ישאם אינו יכול לה (5פ"ז הע' 

 ולאחר מכן יכול להגעיל את הכלי כדינו במים נקיים.

 תחילה וסוףהגעלת היורה שמגעילין בה , 

 ,כליםה שאר בה געיליןשמ היורה תחלה להגעיל צריךה ם"רשבשה )פסחים פ"ב סימן ז(כתב הרא"ש 

 מגעילהו גדולה רהיו מדיח (רפ' סי תשובה שערי) גאוניםה בתשובת יש וכן ,א"ריב הורה וכן ,י"רש "פוכ

 .יעורש בלי ןרותחי מים הב מרתיח כ"ואח ,תחלה מחמץ ומפליטה בצונן ושוטפה ומכשירה ברותחין

 יש במי געילו רק אםותר להמומו , אך דוקא כשהיא בת יומא, וכן כל כלי שהוא בן י)שם( רא"שוכ"כ ה

 נפלטה כל שיםש בו אין דאם ,הכלי דופני עובי כל דהיינו הכלי, פליטת לבטל ששים הגדולה היורה

יומו משום  וא בןהל אפילו וקודם שעה חמישית בערב פסח מותר להגעי בתוכו. ונבלע חוזר ממנו

 דהוי נ"ט בר נ"ט.

 (ג"ה ז"פי א"מאכ, ו"כה ה"פ מ"חו) ם"רמבוה .(מ ז"ע: ח פסחים) ף"ריה שמלשון כתב (שם) ירוחם רבינו אמנם

 .את היורה הגדולה להגעיל צריך שאין נראה

 צריך שאין איה רבשם ב כתב (פגתק' פסחים סי) המרדכיולגבי הגעלת היורה לאחר שהגעיל בה הכלים: 

 תא בה הגעילש אחר להגעילה שיש כתב (ד"ע כט עח לאוין) המצות ספרב אך .י"רש הורה וכן .להגעילה

 בה שלהשתמ לשיוכ הכשירהל כדי כבתחלה ומגעילה שחוזר :(מ ב"ח ה"נ) ירוחם רבינו . וכ"כהכלים

 ולא ומןה היו בני יבתוכ געלוהב"י כתב שלפמ"ש הרא"ש לעיל, היינו דוקא כאשר הכלים שהו .בפסח

 .חמץ וראיס זמן שהוא שעות ארבע אחר היתה וההגעלה ,כנגדן ששים במים היה

 .וסוף תחלה, בה םשמגעילי, הגדולה היורה להגעיל יצטרך שלא כדי וכן: ...שו"עכתב ה

 ואה דאז להבתח היורה עיללהג צ"א האיסור זמן קודם הכלים מגעיל אם כ"משא: )סק"י( מ"בכתב ה

 .סוףב שיגעילנה ריךצ איסור זמן לאחר בהיורה להשתמש רוצה אם ורק ,דהתירא ט"נ בר ט"נ

 הגעלה בזמן שהמים רותחים 

 בהם להגעיל אסור ינוחו שאם הרתיחה מן המים ינוחו שלא שיזהר גאוניםה תשובת הטור בשם כתב

, קלא' סי א"ח) הדשן תרומתבוהיינו שבשעת הכנסת הכלי ליורה צריך שיהיו המים רותחים. וכ"כ  .כלים

 המים נייחי אחר כלי כשמכניסין הוא ורגילות זה אחר זה שמגעיל הרבה כלים לו שיש שמי (קנ' סי ב"ח
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 ק"סמ כתב דהא, ליזהר וצריכים רתיחה ויעלו המים שישובו עד כלי בכל להמתין צריך מרתיחתן

 שמעלה ברותחין דוקא אלא מועלת אינה דהגעלה (ד אות ף"הר הגהות רטו' עמ ריג' סי בחלב בשר מצות)

  .(ז' סיפסחים פ"ב ) י"אשיר . וכ"כמהני לא מהם סולדת היד אבל רתיחה

 (ג"ע טז שרב הכשר', א שער: כגק חמץ ביעור' הל ב"ח) העיטור בעלכתב בשם  .(פב רז' סי) הלקט שבליה

 אלא וחשתנ עד שם ןלהניח ולא ,הרתיחה שתנוח קודם את הכלים לסלק צריך שאין מסתבראד

  .שירצה עת בכל מסלקן

 יורהה תנוח שלא שיזהר יךצרשרק אם מגעיל לאחר זמן איסורו  (ד"ע ט מח' סי)כתב  בו כלה אמנם

 שם) עוד כתבו .שפלטו מה וויבלע יחזרו שלא בתוכה שהכלים בעוד מרתיחתה בה שמגעילין הגדולה

 דע אותו האומש הכלי שם סכשמכני רותחים אינם ואם הכלים בהם שיכניס קודם המים שירתיח .(י

 פגםל טעם ותןונ טעם בנותן וזמנ לפני דחמץ שירתיחו עד פולט שאינו לפי כלום בכך אין שירתיחו

 ןמרתיחת המים ינוחו שלאו תחלה המים שירתיח להזהר צריך ולמעלה שעות משש המגעיל אך מותר

 .במשהו שאיסורו לפי תוכםב שהכלים בעוד

 יםהכל שהאמ אם וכן ...דקלדק יצטרך שלא כדי חמישית שעה קודם להגעיל ליזהר יש :שו"עכתב ה

 המים חוינו שלא ליזהר ךיצטר שלא כדי וכן. כך כל אותם משהא ואינו מדאי יותר היורה בתוך

 המים ןאי אם םכלו מועלת ההגעל דאין להו וסבירא חולקים רבים אך: כתב רמ"אה אולם. מרתיחתן

 זמן קודם ילואפ ליזהר יש כ"ע. (ה"ק בסימן וטור ואגור א"קל סימן ה"ות ג"וסמ ש"מהרא משמע וכן) רותחים

 רתיחושי עד םהכלי יכניס אושלהמשך השו"ע:  .(ע"ד) שמגעיל זמן כל מרתיחתן ינוחו שלא איסורו

 .המים

כון נכתב שלא  קבחק יעה ולםא. פרי חדשכתב שנוהגים להכניסן ולהוציאן מיד, וכן הסכים ה טורה

א, וכן לאו דוק' מיד'כתב ש סק"ב() ט"זלהוציאן תכף, דצריך לשהות מעט כדי שיפלוט את בליעתו. וה

 שלכתחילה טוב להשהות מעט. )אות ג( שער הציוןהסכים ב

 םכל זמן שאינחה, שו רתיתמה על הרמ"א, שגם מרן מודה שצריך שהמים יעל )סק"ג( מגן אברהםה

לים יחד ם מגעיל כמה כאלחוש  רו אין)והרמ"א חשב שכונת מרן שקודם זמן איסורותחים אינם מפליטים הבליעה 

 .)סק"ו( מ"ב. וכ"כ הונחה הרתיחה. שעה"צ ד(

 ניםצונ ליםכ םהב יןכשמכניסשנחים מרתיחתן  המים טבעד בשם האחרונים: )סק"ח(מ"ב כתב ה

 הם יכ בזה ןלמגעילי הזהירל ויש ,אבעבועות המים שיעלו עד כלי בכל להמתין צריך כ"ע ,להגעיל

 פשרוא ,תיחהר מעלין אם ותלרא מדקדקים ואינם זה אחר זה במהירות ומגעילין קלות בזה נוהגים

 ר גם בדיעבדו בכ"שתשמיש שבדר"כ מגעילים כלים שתשמישן בעירוי. אך כלי זכות עליהם ללמוד

ו יש לצדד אינו בן יומ םאוכתב המ"ב ש )ולאסור המאכל בפסח, מסתפק הפמ"ג,לא הועיל, וצריך לחזור ולהגעיל 

 .הגעלה יניבד הבקי תורה בעל הגעלה אצל להעמיד דנכון האחרונים וכתבו .להקל(
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 סעיף ב':

  לי בשר וחלב יחדכהגעלת 

ל כלים להגעי מור לעיל שמותרשכל הא '(פי ה"ד יב אות רלב' עמ רכב י"סוס) ק"סמ בשם (שם) מ"הגהכתבו 

ירם ם רוצה להכשא. אך נפרדשהן בני יומן קודם ד' שעות, הוא דוקא שמכשירים כלי בשר וחלב ב

 שעות רבעא קודם פילואומן, ני יביחד צריך שלכל הפחות אחד מהן לא יהיה בן יומו. ואם שניהם היו 

 ן.י יומלים בנכשלא להגעיל ששניהם נותנים טעם לשבח. ולכן נוהגים  .בדיעבד אסור

 יחד גוים כליו חמץ של כלים להגעילהתיר  (תכט' סי פראג' דפו ת"שו) מהר"םש (הגעלה' הל) הגה"מ כתבו

 ב"יתב ה. וכחלהת גוים כלי עילמג ואפילו ,לפגם טעם נותנין ששניהם ,יומן בני אינם ששניהם היכא

 .בה לן לית יומו בן הוא חמץ שכלי , אע"פאיסורו זמן קודם הוא אםש

סיף והו. ומוי בן אינו מהם אחד כ"אא, ביחד חלב וכלי הבשר כלי מלהגעיל ליזהר יש: שו"עכתב ה

 .ומוי בן כלי שום להגעיל שלא נהגו כ"ע; איסור של כלי שכן כל: רמ"אה

אין  בזה אחר זה ה, אךליור הסביר שהבעיה היא רק כאשר תוחב את הכלים יחד )סק"ח(מגן אברהם ה

 .ז(טס"ק )מ"ב בעיה משום דהוי נ"ט בר נ"ט דהיתרא ואין איסור בבליעתו. וכ"כ ה

 נגד' ס שיש אאל ,ומןי בני יהםשנ אפילושלא נהגו להגעיל  ה"והבשם האחרונים:  )ס"ק יח(מ"ב כתב ה

 בשר סוראי ומשום השנה ימות בשאר ז"וכ. דליתא כמאן והוי תבטלנ פליטתו דאז מהם אחד כלי

 השיהי או יומו בן יהיה לאש אחד בכל ליזהר צריך כ"אח כ"משא ,'ה שעה קודם פסח בערב או וחלב

 .כולם נגד ששים

 ':גסעיף 

 הגעלת הרבה כלים יחד 

יל כך. ולהגע חד לתוך הסלישאין להניח הרבה כלים  (רנב' סי) רוקחה בשם (תקפ' סי) המרדכי כתב

 .גיגה כב.("ב. וחמפ"ו  )מקוואותודוקא לגבי טבילת כלים מצינו שמילאו סל כלים והטבילו 

 .(בזה זה נוגעים אם :רמ"א) יחד ויגעילם כלי לתוך הרבה כלים יניח לא: שו"עכתב ה

ל כאן בעיה ש ך איןאגיע. הסביר שכל החשש כאן הוא שבמקום נגיעתן הרתיחה לא ת )סק"ט(ט"ז ה

 יםדג כמו שש דםקו ינודהי ,ראדהתי ט"בנ ט"נ דהויחציצה. וכן אין איסור של פליטת הכלים, כיון 

 .)ס"ק כב( מ"ב. וכ"כ הבכותח לאוכלן שמותר בשר של בקערה שעלו

 ':דסעיף 

 הגעלה בצבת 

 לא הצבת מקוםב כן לא דאם, הכלי יגלגל בצבת מגעיל אם: (כז' סי ב"פ) אגודה ספר בשם שו"עכתב ה

 .דמיא דיקולא סליק

שבאופן זה אין לחוש  )סק"ה(ט"ז שטוב יותר להגעיל בסבכה או בסל מנוקב. וכ"כ החק יעקב כתב ה

 כלל שיחזור ויבלע.
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 ':הסעיף 

 ובשאר משקים הגעלה בחמי טבריה 

 ,קנא' סי יוחסותמ, ג"תק סימן א"ח) א"הרשבנחלקו הראשונים האם אפשר להגעיל כלים בשאר משקים: 

 במים אאל געיליןמ שאין (ולי ה"ד: קח רייכמאן' מהדו חולין' חי) ן"רמבהם שכתב ב .(לג ד"ש ד"ב הבית משמרת

. וכ"ד מים כמו יםם מפליט, ולדעתו גם שאר משקיחולק עליו )שם( רשב"אה אך. משקין בשאר ולא

 .(הא ה"ד: צו זבחים) ר"שה

  .ותרמ בדיעבד אבל ,להילכתח זה שכל (צב' סי מ"חו' הל) חיים ארחותב כתוב

 אפילו ןבתוכ ןלימגעי אין אבל ,בליעה לענין כרותחין דינן טבריא חמי (שם) חיים ארחותב עוד כתוב

 ידי על בולעו המ ,פולטו כך עוכבול ל"ארז וכבר ,האור תולדות שאינן לפי ,שני בכלי שדינן דברים

 יחמ ידי לע או ידן על שירןלהכ אפשר טבריא חמי ידי על נאסרו ואם ,כן פולטו אף האור תולדות

 .האור

, אורה דותולת שאינה מפני ,שני ככלי שדינם כלים אפילו טבריה בחמי מגעילין אין: שו"עכתב ה

 אם מיהו :כתב "ארמוה. האור דותתול י"ע פולטו אף, האור תולדות י"ע בולעו מה, פולטו כך וכבולעו

 ומיה; מיםב רק, משקה שוםב מגעילין ואין. (ח"א בשם י"ב) בהן מגעילו, טבריה במי רק בו נשתמש

 ליטתפ שמרוב עד יורהב כלים הרבה הגעיל אם. (ח"א בשם י"ב) משקה בכל הגעלה מהני בדיעבד

 . (בשרה כל פרק ן"ר) המים באותן עוד להגעיל אין, כציר המים נעשו הכלים

 ו באור עצמוו הוחמאילכהאם נחשבים  )סימן קעא( י תשובהתחפומים שהוחמו ע"י חשמל, הסתפק ה

 שיבגר"ש אלית הר. דעהחמיוניתן להגעיל בהם כלי שנבלעה בו בליעה מחמת חום האור, וצידד ל

 חשב הוא כאש,מל, נהחש מחמת שכיון שמתאדם גוף החימום )שבות יצחק ח"ו פ"ט( גרש"ז אוירבךוה

 .ת האשמחמ ודין המים שהוחמו בו כחמי האור שאפשר להגעיל בהם בליעה שנבלעה

פשר וא מי האור,ינם כחשד ' עה()הלכות פסח פי"ג העגר"מ פיינשטיין ומים שהוחמו במיקרוגל, דעת ה

שיתכן שאין  (צחק שםשבות י)גרי"ש אלישיב דעת ה אולםלהגעיל בהם בליעה שנבלעה מחמת האש. 

בשבת,  עניין בישוללסקים הפו דינם כחמי האור, ויש לחוש שלא להגעיל בהם. ומחלוקת דומה נחלקו

 ע"ש.

מים לענין הם כ שנחשבים ן ס()יו"ד ח"א סימ משה אגרותכתב בשו"ת כקיטור, ולהגעיל במי אדים, 

 צחקי חתנמכ"פ בשו"ת ו מאה.הגעלה ולא כשאר משקין, גם אם אינן נחשבים כמים לעניין הכשר טו

 .)ג, כו(

שאפשר  (סימן מא יו"ד"ב )ח משה אגרותובמקום שיש ספק האם הכלי צריך הגעלה, כתב בשו"ת 

 עלה אף בשארלה הגמועישלכתחילה לסמוך על הגעלה בשאר משקין, כיון ששיטת רוב הראשונים 

צים מפעלים שרו כגון יגיםעוד כתב שם האג"מ, שבמקרים חר משקין, ומעיקר הדין הלכה כמותם.

היצור  ך, ורקכ תשאפשרי לעשו 'להגעיל' את כליהם במוצר הנוזלי שהם מיצרים בו, כגון מרגרינה,

 השני יהיה בהכשר. 
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פליט ן בהם כח להי שאי, מפנמבואר שאין להגעיל שוב במים שנעשו כציר גר"אוהפרי חדש מדברי ה

עבד שאפילו בדי דאפשר כתב ז()ס"ק כ מ"בהפר"ח משמע שאפילו בדיעבד לא מהני. ה הבלוע. ומדברי

  לא מהני, שהרי רק לחד תירוצא בא"ר מועיל.

 ':וסעיף 

 הגעלת כלי גדול 

 )עו.(שנינו בעבודה זרה 

דודא  ת"ש: דההוא ה מאי?דולג"כיצד מגעילן? א"ר הונא: יורה קטנה בתוך יורה גדולה. יורה 

 מר רבא: מאןארתחה. א ואעקביה, אהדר ליה גדנפא דלישא אפומא, ומליוה מידהואי בי רב 

מה  לטו,וכבולעו כך פ בר:חכים למעבד כי הא מילתא אי לאו רב עקביה דגברא רבא הוא, קס

 בולעו בנצוצות, אף פולטו בנצוצות"

 בולעו אול - ותבניצוצ בולעו המ .יפלטהו האיסור את הדוד שפת שבולעו כענין - כבולעו :י"רשופי

 ךכ .איסורה בליעת בשעת רתאח יורה לתוך הוכנסה ולא שם הרתיחות שניתזו ניצוצות ידי על אלא

 ניצוצות ומעלה יפה יפה לאתונתמ הואיל אחרת יורה לתוך הכניסה שלא פי על אף - פליטה בשעת

 השפה לע ניצוצות מסקא ההו לא דילמא הכי לאו דאי משום בעינן גדנפא ומיהו ופולט שפתה על

 . אחת פעם העלה שעה לכ ניצוצות העלה לא ואם הרבה פעמים בה נתבשל איסור אבל זימנא בהא

 בפסח לאב ,שנהה ימות שארבשפתרון בצק בראש הכלי הוא דוקא  (ז' סי) ש"ראוה :(ח) ף"ריה כתבו

 עושהו בטיט ומרתיח. לישה למעבד דאסור

בעודו  לתוכו אש וישליכנו פידל או תרותח אבן יקח ירצה שאם (תקפד' סי) מרדכיוה (שם) ש"ראה וכתב

 שכתב מי שיש בכת :(מ ב"ח ה"נ) ירוחם רבנוורותח, ומתוך כך ירתיחו המים יותר ויעלו על שפתו. 

 .ותחר באבן הכשירל נהגו העולםאך כתב הב"י ש .טיט של בשפה דוקא אלא באבן די שאינו

 כדי טבטי פיול שפה עושה, לוגוד מחמת אחר כלי לתוך להכניסו יכול שאינו גדול כלי: שו"עכתב ה

 שליכנווי אש ידלפ או רותחת ןאב יקח או; ומרתיחו מים וממלאו, בשפתו המים ויגיעו היטב שיתמלא

 .שפתו על ויעלו יותר המים ירתיחו כך ומתוך רותח בעודו לתוכו

 ,עליו חתא פעם זנית לאש א"שא משוםהסביר שהצורך בהכשר גב הכלי הוא  )ס"ק יא( מגן אברהםה

 ל"קי טהטי דרך משם ביןז שהמים גב על ואף ,שפה יעשה לכן ,עליו יתיז לא הגעלה בשעת ושמא

  .בניצוצות פ"כ תבניצוצו כבולעו

 צדד ,זה ופןבא תקנה לו ןאי רותחין עמו ששואבין כלי הוא דאם )הל' הגעלה עמ' יח( ל"מהרי תבכ

 .ק לא()ס"ב מ"וה )שם( מגן אברהם. וכ"כ הליורה כולו להכניסו צריך לכן ,נגעל לא החיצון

מגן וכתב ה .בהגעלה אסור םקני לו שיש או ,בפנים לשפשפו א"שא צר שפיהו כלי מהרי"לעוד כתב 

, וכן שם() "במ. וכ"פ הגעלהה צריך החיצון צד אף המחבת בהם שמכסין קערות ה"דה ל"נ )שם( אברהם

 . ב"חעולה מדברי ה
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. ק לג()ס" מ"בה . וכ"כהמים שצוננת מצננת )ס"ק יג(מגן אברהם רותחת, כתב ה הטעם שמביאים אבן

 מחום המים, יותר יו חמיםדלמעשה די שהאבן או הברזל יה )פי"א הע' ל( כלים הגעלתוכתב בספר 

ל עלו המים בכלא י ריקהוכן יש להניח את האבן בנחת, כי בז דהעיקר הוא שלא יצננו אותם.

 המקומות.

 סעיף ז':

 טיפה לאחר ההגעלהש 

 צז.(-)צו:שנינו בזבחים 

ן. א אפי' בחמיונן, הבצ "...רבה בר עולא אמר: לא צריכא אלא לדאמר מר: מריקה ושטיפה

 ן, מאי איכאה בצונטיפהניחא למ"ד: מריקה ושטיפה בצונן, אלא למ"ד: מריקה בחמין וש

ה ומרים: מריקאכמים ח; ולמימר? שטיפה יתירתא... ת"ר: מריקה ושטיפה בצונן, דברי רבי

 בחמין, ושטיפה בצונן"

 מיד שטפןל צריך עליהם ןרותחי מיםה בעוד הגעלהה לאחר שמיד (רנט' סי י"רש תשובות) רש"י כתב

 לאאך  ,יןנוהג כןש טורוכתב ה .האי רב כ"וכ .שעליהם הרותחין ממים ויבלעו יחזרו שלא קרים במים

 כתב (לא ה"ודת: צו חיםזב) י"רו .ןכ שנהגו אלא ,לזה לחוש שאין ,שעליהן המים ויבלעו יחזרו שלא משום

 . ובולע חוזר אינו כי נאסר לא מיד שטפו לא שאפילו

ליטת הכלי פח את שום שמדימהביא מנהג זה, ותמה מה התועלת שבו?! דאם  (לו' סי ה"פע"ז ) רא"שה

"כ. וכן כו מהר ילעשא"א לשפוך  כדי שלא יחזור ויבלע, הרי מיד כשיוצא מהמים הרותחים הוא בולע,

מ' למנהג מהג ךיא סמ. והבם()ולכן הצריכו שיהיו במים שישימשום שגם בתוך המים הוא חוזר ובולע 

 .(אןמכ ה"ד. עו ז"ע) תוספותשטיפה היא בצונן. וכ"כ הבזבחים למעלה שה

  .(רפ' יס תשובה שערי) גאוניםהוכ"ד  .אותם שוטף הכלים שהגעיל שאחר (ה, כג)כתב  ם"רמבה

 .מיד הגעלה אחר קרים במים הכלי לשטוף נוהגין: שו"עכתב ה

 אלא מגעילין אין דהא ,חושל אין כלל שטף לא אם אף בדיעבדד יעקב חקבשם ה )ס"ק לד(כתב המ"ב 

 .נגדו ששים במים שיש או יומו בן אינו שהוא או איסור זמן קודם

חר ים מים גם לאששופכ (א סכ"ב)יו"ד סי' קכ ערוך השולחןלאחר הכשרה ע"י ליבון, מבואר בדברי ה

נ קרליץ גר"ה אך. [ףנו שורר ואיוכן מבואר בפמ"ג מ"ז סק"ד שליבון קל פולט האיסו]הכשרה בליבון 

ורף שהבליעה אלא  יט אתמפל סובר שא"צ לשטוף את הכלי, כיון שהליבון אינו שני פי"א סק"ה( )חוט

 ומכלה אותה.
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 דיני החיטים וטחינתם למצות -סימן תנ"ג 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

 מצה משאר מיני דגן 

 )לה. קיד:(שנינו בפסחים 

, בכוסמין, שעוריםבים, : אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחטמשנה"]לה.[ 

 מין שעורין. -יפון ועל וששולת : תנא: כוסמין מין חיטין, שיבגמראובשיפון, ובשיבולת שועל. 

לא.  -דוחן אין, אורז ו -הני  שבילי תעלא. -לת שועל דישרא, שיבו -ן גולבא, שיפו -כוסמין 

יעזר בן דבי רבי אל כן תנאול, י שמעון בן לקיש, וכן תנא דבי רבי ישמעאמנהני מילי? אמר רב

ץ ם לידי חימום הבאיברידיעקב: אמר קרא לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות 

מתניתין  ידי סירחון.ץ אלא לדם יוצא בהן ידי חובתו במצה, יצאו אלו שאין באין לידי חימוא -

מע מינה שרת. ]קיד.[ מוצו כל חיעדאמר: אורז מין דגן הוא, וחייבין דלא כרבי יוחנן בן נורי, 

 דרב הונא: לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי"

 ונאה רב דקאמרמ - מינה שמע .ןמסריחי אותם מחמיצין ואם חמץ עושין אין - ודוחן אורז :י"רשופ

 .ורינ בן יוחנן דרבי להא דחש לית לחימוץ חייש ולא בפסח אורז דמבשלין

 שעוריםוב חטיםב, מצה ובתח ידי בהם שיוצאים דברים אלו: )ע"פ רמב"ם פ"ה, ופ"ו ה"ד( שו"עכתב ה

 מיני שארו באורז אל אבל, (ל"הרימחטים.  לכתחלה ליקח והמנהג :רמ"א), ובשיפון שועל ובשבולת ובכוסמין

 . תבשיל מהם לעשות ומותר חימוץ לידי באים אינם וגם, קטניות

 תנא שום תמיטמיש דלא ,חיטין ליטול מצוה עיקר דרש ל"מהרי" )הל' אפית מצות( מהרי"למובא ב

ום שהוא וא משהיטים דוקא ביאר שטעם אפית מצות מח )סק"ב(מ"ב ה". לפסח חיטין אם כי בלשניה

טים שהחי פסחים ב, ה()ל שראתפארת י. טעם נוסף כתב ה, ואיכא משום הדור מצוהחביב לאדם ביותר

ים שהשעור סק"ה()מג"א הברי דהביא את  )סק"א( דעת תורהחזקות ונוקשות ואינן ממהרות להחמיץ. וה

ת המצות אעשות לילה והשיפון ממהרים להחמיץ יותר מהחיטים, וכתב שזה טעם המנהג לכתח

 מחיטים.

. יטים מצוייםאין החמקום שבהתיר לעשות מצות משאר מינים  )תנינא סימן קמח( מרדכי לבושיבשו"ת 

הר ם לענין שמממיני ים לשארכתב שמהפוסקים נראה שלא חילקו בין חיט )ג, ט( האפוד חשבובשו"ת 

יה של הורגלו באפ ם שלאמשו להחמיץ, ולכן יש להקל, אך ודאי צריך שהשמירה תהיה יותר קפדנית

 מינים אלו.

 וליםמצה משאר מיני דגן לח 

 אלישיב גרי"שחולים שקשה להם לאכול מוצרים העשויים מקמח חיטה, כגון חולי צליאק, דעת ה

שיכולים לאכול מצות העשויות משיבולת שועל. אמנם מכיון שההיתר  )קובץ דרכי הוראה א עמ' קצד(
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הוא רק משום שעת הדחק, אם אפשר מבחינה רפואית ראוי שבליל הסדר יאכל את הכזית מצה 

עפ"ד  )ט, מט( יצחק מנחתדעת ה אךחיטים, וכן אסור לשאר בני הבית לאכול מאותן מצות.  ממצת

חיטים, ואע"פ הדעת תורה שהטעם שאין לעשות מצות משאר מינים הוא כיון שהם מחמיצים יותר מ

שהוא לא אסר הדבר, מ"מ מכיון שלא מפורש מה סדר האפיה במינים אלו, יש חשש שמא נעשה בהם 

ם בשנה ממצות חיטים, לכן אין עבדיעבד. ולדעתו לא שכיח חולה שלא יכול לאכול פדבר המעכב 

לאפות מצות אלו אפילו לשאר ימי הפסח. ובמקום שאין החיטים מצויות יש לעשות את כל 

 המנח"יכתב ש )ה, ח( המאיר שרגאההשתדלות שבעולם כדי לאפות מצות מחיטים בלבד. ובשו"ת 

)חוברת נט עמ' ובקובץ קול התורה  ק שאינם יכולים לאכול כלל חיטים.לו שלא אסר לחולי צליא שלח

  כתב שהמנח"י חזר בו והתיר. מח(

ך המהרי"ל, א לדעת אלא כל החומרה שהוזכרה למעלה לעניין חולים, נראה לענ"ד שאינה אולם

רוכה היא שנה עמהרי לשאר כל הראשונים שלא הזכירו חשש זה נראה שאין בזה חשש כלל. ש

אם אין  לחולים, גם ער רבצרום שיוצאים בחמשת מיני דגן. ומניין לנו להחמיר חומרות היכולות לג

 בחשגם משו"ת  .מ' תמא("ב עח)פסח האמור לענ"ד, וכן ראיתי שכתב בילקוט יוסף  בדבר סכנה. כל

 ש.הרגילה. ע" כילתורך אשהובא למעלה עולה שעדיף לאכול מצות משיבולת שועל, שזו ד האפוד

קמח אק משתמשים בולי צליחחמצה. )החלק בחיטה שגורם להומצה העשויה מקמח חיטה שהוצא ממנו הגלוטן 

צאים בה מיר שאין יושיש להח קיז( )קובץ מבית לוי חי"ח עמ' גר"ש וואזנר, דעת השותם לגלוטן(זה מפאת רגי

 ."ג עמ' שמג(חהאיש  . אשרי)קובץ שערי הוראה ג עמ' מבגרי"ש אלישיב י"ח מצה. וכן נוטה דעת ה

 שיבולת שועלזיהוי ה 

, קבע (689אית עמ' ה החקליקלופדינצ)ספר מראות המשנה, הצומח והחי במשנה, ומאמרו באי פליקס יהודהפרופ' 

 ול תשמ"ח()אל ציון רישעבץ בקו כ'קוואקר' המוכר לנו, הינו זיהוי מוטעה. גם לשזהוי השבולת שוע

 רופ' פליקס.של פ חקרומפירסם הרב שרגא קריזלר מאמר בנושא, ועיקר טיעוניו מתבססים על 

, מצה חובת ידי בזה יןיוצא יןא לדידיההביא דברים אלו, והוסיף ד )א, שב( והנהגות תשובותבשו"ת 

 .יזיק שלא אחר מין לחפש וצריך

"פ שנעשו מחקרים ע"י כתב שאע (326)הליכות שלמה פסח פ"ט ארחות הלכה הע'  גרש"ז אוירבךה אמנם

כפי המסורת מהלכה האת  שומרי תורה שהיא אינה מין הדגן שאליו התכוונו חז"ל, אין לשנות

ברך ל, וגם אפשר י דגןמינ שועל המוזכרת בדברי חכמים כאחד מחמשת שבידינו שזו היא השיבולת

 בגר"ש אלישיהו טייןיינשגר"מ פהובאה דעת ה )סי' תסא סק"א(עליה מזונות. ובספר נשמת אברהם 

פר, יצא כנגד הס מ' תמז(עלה יונה )חוברת הנאמן, קובץ ע מרצבך יונההרב  שיוצאים בה י"ח מצת מצוה.

ם הרב וראים לה. גקאנו  שכך וכתב שישנה בידינו מסורת של יותר מאלף שנה ששבולת שועל היא זו

שם בופ' פליקס. והביא יצא בשצף קצף על חידושו של פר (11, עמ' 57)הליכות שדה  אפרתי יוסף

. עוד רבות לדבר תראיו ביאויהגריש"א והגרמ"פ שאמרו שאין לערער על המסורת שבידינו, ואפילו 

 ה.וד לשל החיטמה מאם דוכתב, שערכו ניסוי בגרעיני שיבולת שועל ומצאו שצורת ההחמצה שלה
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 מנהג איסור קטניות
 אכילת קטניות 

 ראוחומ ן בהן,תערביממיני חיטין בתבשיל לפי ש קטניות מיני וכל אורז לאכול אוסרין ויש: טורכתב ה

 ומיני זאור אכולל שלא שנהגו םאות כתב .(מא ג"ח ה"נ) ירוחם רבינו גם. ולא נהגו כן זו היא יתירה

 מהל ידעתי ולא צמםע על להחמיר עושים הם אם זולתי הוא שטות מנהג בפסח מבושל קטניות

ין כתב שא אות עד( מר חמץמא) רשב"ץ. גם ה)ומבואר שגם בארצות אשכנז לא היה מנהג ברור בדורות הקודמים(

 ים.ד רבועו )נמוק"י פסחים לה:( ריטב"אלחוש כלל לאיסור זה. וכ"כ בחידושי ה

 גוןכ הקטניות על (יב אות ף"הר הותהג רלא' עמ רכב' סי) ק"סמ בשם כתב (קושטא' דפו א"הפ"ה ) הגה"מ אולם

 מאד קשהו רים., אך יש המתיאמאויר שמואל ר"ה וכן ,בפסח לאכלם איסור נוהגים יש ועדשים פולים

ן וץ, שבזה אים חימגו איסור משוהוסיף שלא נהו .:(נ פסחים' עי) איסור בהם נהגו שאחרים כיון להתיר

. ב .אה אטו אה גזירה ,דרהק מעשה וקטנית קדרה מעשה דדגן .א: משום אסרוםאנשים טועים, אלא 

שאינם  נה מירקות)בשו קדרה המעש שהוא בדייסא לאיחלופי ואתי מקטנית פת שעושין מקומות יש וגם

. וה"ה יפה ולברר פשרא ואי הםב מעורבת תבואה פעמים וגם. ג .ואין חשש שיבואו להחליף( ןדומים כלל לדג

 מכל ,רמות יהה דבימיהם ע"ג, א.(נה נדרים' עי) דמידגן מידי דהוא משום ,בפסח החרדל שיש לאסור

 וניםהראש כדורות תרוהי באיסור כך כל בקיאים שאינם הללו בדורות להחמיר יש עתה מקום

כתב  ויש( ביה"ל ד"הב)הובא  מנוח רבנו. ד .ק"סמ בשם (תקפח' סי) מרדכיה וכ"כ .גאון סעדיה רב כדפירש

 נים.ל מיני זרעוסרו כאלכן ונה שאינה כתיקונה יש חיטים שמשתנות ונראות כמיני זרעונים, שבש

 והגהות טור) וסריםא ויש ב:כת רמ"אה אולם. "תבשיל מהם לעשות ומותרגבי הקטניות " שו"עכתב ה

 .לשנות ואין, להחמיר באשכנז והמנהג. (שעה כל' פ ומרדכי ה"פ מיימוני

מאות  ליהם זה כמהבלו ען שקיכתב שבאשכנז ופולי )סימן יח אות פב. הובא בשע"ת א( קונטרס טוב עיןב

האוכלם הרי"ל כתב שומ ר.ץ גדשנים חומרא זו קצת גדולי ישראל, אין להקל להם, והמיקל הוא פור

ע ממה ון אינו יודי ההמכפה, קבפסח עובר בלאו דלא תסור. עוד כתב בקונטרס הנ"ל שיש שלא אכלו 

ותו ארים וקולים ך בוראהקל, שבמקומות אלו נוהגים לעשוי ויבואו להתיר האסור. אך כתב השע"ת 

 .אות כב() "חכהכ ומבואר שכל דבר הגדל על העץ אינו בכלל קטניות, וכ" קודם הפסח.

 מא נמצא בהםוד, ש. ועשגם לבשל אורז וקטניות שלמות אסרו, משום לא פלוג חיי אדםכתב ה

מיני  נים חוץ מה'ל המיכשל התיר לב ומ"מ בשעה"ד שאין לאדם מה לאכול, גרעינים של מיני דגן.

תר לגזור בהם. יך יויים וש' מינר להדגן, וגם בזה יקדים קטניות לאורז ודוחן וכוסמת, שהם דומים יות

 .ז(-)סק"ו מ"בכ"פ הוגן. אלא דצריך לבדוק ולברר היטב שלא ימצאו בהם גרעינים מה' מיני ד

, דכל מה רותחיןבתחילה שגם במקום שהתירו, מ"מ יחלטנו לכ )סימן קכב( סופר חתםכתב בשו"ת 

 .חיי אדםדאפשר לתקן מתקנינן. וכ"כ ה

בדלעת או גרעיני אבטיח, דעת  יםלעניין אכילת קטניות כשהם חלק מהפרי, כגון גרעינים לבנים הגדל

 גר"נ קרליץה שאין זה נחשב לאכילת קטניות האסורה, וכ"ד )הליכות שלמה פ"ד ס"ק כז( גרש"ז אוירבךה
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שכשאינו מטפל ומתעסק בגרעינים לייבשם כדי לאוכלם, אינם נחשבים אלא כפרי  )חוט שני עמ' קסא(

 עצמו. 

לם, וכשמותר לא ס"ה()ר"ז גר בולאכול קטניות חיים שלא באו עליהם מים ולא נתנום בתבשיל, מבוא

 מהרש"ם, (אקכז, ) םאד חיי"כ הוכ כיון שלא נהגו איסור אלא באופן שבהם מיני הדגן אסורים באכילה.

יר משום ם להחמסוברי לב( )אות מאמר מרדכיו )קמא א, קעה( ומשיב שואל, המנגדועוד.  )א, קפג(

 שהעולם לא יבין את החילוק, ויש חשש שיבואו לעשות מהם ג"כ מצה.

 הללו זולתי דבריםשש "לוכפי שכתב הב"י שאין מי שחוומנהג הספרדים לאכול קטניות בפסח, 

 האשכנזים". 

 מנהג ברירת האורז 

, דק ג' פעמיםר שנבחת אחאשאין מנהגינו להחמיר בקטניות זולתי באורז, ששנה פרי חדש כתב ה

 כתב ח"א דף קעה() סףבכ נחפהנמצא בו גרעין חיטה, ומאותו יום והלאה לא אכלנוהו בפסח. וה

. גם ך מדינא שרימיר אלהח אנשי העיר נוהגים לא לאכול אורז בפסח, וכן ראוי שבירושלים רוב

 א. , אך אינו אלא חומרכתב שרבים נוהגים לא לאכול אורז ברכי יוסףה

בו כח  יח, ואם היהולא ר ו טעםלכתב שמנהג איסור אכילת קטניות אין  )מו"ק סימן תנג( יעב"ץאמנם ה

ה, והמיעוט בדיק ע"י רזים אושמנהג בגדאד שהרוב אוכלכתב  ל()ג,  פעלים רבובשו"ת היה מבטלו. 

פ קה יפה. וכ""י בדיעל אורז שהמנהג פשוט במצרים לאכו )דף כח.( מצרים נהרנזהרים. וכ"כ בספר 

 עמים.ז ג' פור האורוכתבו הפוסקים שהמנהג לבר .)א, ט. וחזו"ע עמ' פג( דעת יחוהבשו"ת 

  קטניות תערובת 

 אסורל כלל נןמחמרי לא ,בתבשיל או בקדרה קטניות של גרגיר נמצא שאם )שם( תרומת הדשןכתב ב

 דגן. מיני בחמשת אלא אינו משהו דאיסור התבשיל

 .התבשיל תוך נפלו אם בדיעבד אוסרים דאין פשוט מיהו :רמ"אכתב ה

אוכל כת כלל, והוי תערובשיב לחכתב שעכ"פ בעינן שיהא רוב בהיתר, דאל"כ אינו  )אות ו( חק יעקבה

 מ"בו קכז, א() אדם חיי, ס"ה() "זגרה וכ"פ אך אין צורך שיהיה שישים כנגדם. תבשיל מהקטניות עצמם.

ו יותר ק משהבשיל היא ראף אם כמות ההיתר בתשכתב  )או"ח סי' יא( יצחק בארבשו"ת ו. )סק"ט(

ונים, שדי וד אחרחה ועוהפמ"ג בפתי )סי' קט(התבשיל מותר באכילה, שכ"ד הפר"ח מהקטניות, 

 לתערובות בכזה רוב.

טניות, לא נגד הקרוב כ שאף אם יש שלום שאילתכתב בשם ספר  )מע' חו"מ סי' ו סק"ד(השדי חמד 

 ר להוציא אתם אפשבל אאיות מהתבשיל ונשאר שם רק טעמו, התירו אא"כ הוציאו את גוף הקטנ

 הקטניות אין לאכול התבשיל.

שאסור  )סי' תסד ס"ב( גר"זוהמערב בידים קטניות בתבשיל כדי לאוכלו בפסח ע"י היתר של רוב, כתב ה

ותה עד אחר הפסח אסור הכתב שאם אפשר להש )שם אות ג(חק יעקב לאכול את התערובת. וה

 )שם( יצחק באר, בשו"ת מאידךתחילה עירב בה את הקטניות כדי לאכול את התערובת. לאוכלה אם מ
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שמותר לבטל ברוב קודם הפסח, כיון דשם היתר עליו בשעה זו. ומכיון  כתב שמותר לאוכלה.

)תחומין  פריס יהודהשנתערב קודם הפסח לא חל ע"ז כלל מעולם גזירת הגאונים לאסור קטניות. הרב 

העלה שמותר לקנות מוצרי מזון המעורבים בהם קטניות, משום שלדעת רוב  ניות בפסח'(יג, במאמרו 'קט

האחרונים לא גזרו על תערובת קטניות, ולדעת הפר"ח מותר לערב אף לכתחילה. רבים מהראשונים 

ור לכתחילה לבטלם ברוב, ססוברים שדבר שאין לו עיקר מהתורה מותר לבטלו לכתחילה. ואע"פ שא

 .)מובא לקמן(שליט"א  ליאור דב. וכ"ד הרב )ט"ז יו"ד קח, ד(הקניה נחשבת למצב של דיעבד 

ם נשמת אדתב הכ שיל,התב ובתבשיל שיש רוב כנגד הקטניות, אך הקטניות נותנות את עיקר טעם

ה עם ין יין שנעשעניל תבוכ חק יעקבוה גר"זשאסור, שבכה"ג לא התיר הרמ"א. ה )הל' פסח סימן לב(

ה נקרא זנראה, ואין יכר ונ אהווחרדל, שאין לשתותו אף כשהיין הוא הרוב, משום שהחרדל הוא עיקר 

דן מותר יל כנגב מהתבשכתב שכל שיש רו )שם( יצחק בארבשו"ת  אמנםתערובת המתירים אותה. 

 לאכול התערובת.

 שאר שימושים בקטניות 

 מאכלות' הל) ל"ימהרניות. וקט ממיני הנעשים שמנים באותן להדליק שמותר )שם( תרומת הדשןכתב ה

 םבמקו תלותל שלא ליזהר יךצר קטניות ממיני שנעשה בשמן שהמדליק כתב (ט' סי קל' עמ בפסח אסורות

 שולחןה על ותוא תולין אאל כדבריו, המנהג שאין )אות ב(דרכי משה השולחן. וכתב ה על שנוטף

 נןאי טניותק דמיני לאסרו. אין נוטף אם דאף האוכל, על יטיף שמא לחוש ואין השנה ימות כבשאר

 . למיחש ליכא גוונא ובכהאי מנהג משום אלא אסורים ואינם כלל חמץ

 .תבשילה לתוך נפלו םא אוסרים ואינן, מהם הנעשים בשמנים להדליק מותר וכן :רמ"אכתב ה

הוא  מץ, דהא זיתחטעם  קלט בווכד', בודאי נשאם כתש זיתים בכלי שלתתו בו דגול מרבבה מבואר ב

ד תים כנגיזבואין שישים  דוחק המכתשת נותנת טעם בזיתים,הדבר חריף אמרינן שאגב בף. ויחר

)דבר  יבישלא גרי"שודעת ה לחן.הטעם. ולכן בשמן זית לכו"ע צריך ליזהר שלא לתלות הנר קרוב לשו

ב מרירות חשו יש בושזיקוק מן זית קודם השרק שכיום ששמן זית מזוקק אינו חריף,  חריף עמ' ל(

 .לחריף

 השהיית קטניות בפסח בביתו 

ח אע"פ ם בפסותר להשהותמשאע"פ שנוהגים איסור בקטניות,  ג("קי סימן א"ח) הדשן תרומתב כתב

נהו "השתא אי מן נ(חדשות סי)ה "למהריוכ"כ ה דגן. מיני שאר משום שנפל עליהם מים, דבהא לא גזרינן

 אכלי, אנן לא משהינן ליה?!".

 .(ג"קי' סי ה"ת) בבית קטניות מיני להשהות מותר וכן :רמ"אכתב ה

 סימן ד( לגאון אדר"ת,) ליהוא ענהמובשו"ת  הוסיף ע"פ תה"ד שגם מותר להנות מהן. )סק"ג( מגן אברהםה

 לבד.בלתם כתב שמותר להאכיל לבהמות קטניות שלא גזרו על הנאתם אלא על אכי
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 אלו מינים חשובים לקטניות 

ינם תבואה, אדם שאלים לכתב שכל זרעים הנאכ )פ"א מהל' כלאים ה"ח( רמב"םומה הן הקטניות? ה

 נחשבים קטניות, כגון הפול והאפונים והעדשים וכיוצ"ב.

דרכי הות. וכתב קטני מין הוי אדל לרפואה ה"אקליי זרע לאכול דמותר (כ' סי קלה' עמ שם) ל"מהרי כתב

 משמע וכן יות,קטנ מין זה איןד ס"אני אשכנז בלשון הנקרא הזרע הדין דהוא לי שנראה )אות ב(משה 

 (ל"מהרי) א"זאקלי רעוז :רמ"אפ הקטניות. וכ" מין אינם א"ואליינד ס"דאני (תקטו' עמ) ד"ר סימן לעיל

 .ל"נ כן, בפסח לאכלן ומותר, קטניות מיני אינן ר"אליינד ס"ואני

להקל  יר, אך אפשרלהחמ גן ישכתב שיש לחלק בין סוגי הקימל, שבסוג הדומה למיני ד )סק"א(ט"ז ה

סור יון שגם האיכימל, לל בקככתב שאין להחמיר  )סק"ט( חק יעקבבסוג שאינו דומה למיני דגן. וה

 עלמא, ואין להוסיף עליו.בקטניות עצמן אינו אלא חומרא ב

 דין שמני קטניות 

ן לפני כן. ים אותם שמרטיבששמן העשוי מקטניות אסור משומבואר  )סימן קיג( הדשן תרומתבשו"ת 

או  ודם גרעיניםלא בעאסרו ומשמע שאם לא נתרטבו מותר. ונראה להסביר בדבריו שקטניות לא נא

 חקיצ בארשו"ת בסור. אדגן בשמן אע"פ שלאחר מכן מערבים בהם מים וכיוצ"ב  םקמח, אבל לא כשה

שעשו  מותר, מפני צא מהןהיו עיני דגן, שהשמןרמיקל אם בדקו את הקטניות לפני כן מג )סימן יא(

ן , אוסרין שמועוד עג(ו"ח סימן ש)א נזר אבני, אדם נשמתה אמנםמעשה המוכיח שיודעים את האיסור. 

 תרטבו.נ -ות גם אם הקטניות לא נלתתו היוצא מקטני

מכן עברו  , ולאחרמן שומשמין, שהגרעינים לא נלתתושהתיר  קיד(-)סימנים קח משפט אורחבשו"ת 

ש מקום מיר בדבר שיו להחדרכ טיגון, וכיוצ"ב במיני דגן מבטל את אפשרות החימוץ. והוסיף שאין

וסק. וכ"כ תון בידי הפדבר נן הובפרטי הדי להקל, ביחוד בדבר שאין לחומרא יסוד חזק בדברי חז"ל.

 גבי שמן מרעפס שעבר בישול.  )או"ח סימן תקלג( נזר אבניה

 יאורל דבכ"ד הרב וותר. מן משמן סויה מופק בלא שמרטיבים את הסויה, נמצא שלדברי הרב קוק הש

י כן משום שפולתר. וור מושכל שיודעים שאין מגע מים בתהליך היצ )קונטרס להלכות פסח(שליט"א 

, שישנם עוד כתב. אג"מ(עפ"ד ה)ת סויה הגיעו לאירופה לפני מאתיים שנה, אינן נכללו באיסור קטניו

אמור היה, אך לפי מן סוהן שבים שכתוב 'לאוכלי קטניות בלבד' וכותבים כך משום שיש רהרבה מוצ

 ר לפניצהמו רכיבימשאר באם נאמר שהם קטניות הרי ברור שזה התבטל  הדבר מותר, ועוד, שגם

 .(7ע' הכה פ"ט פניני הל)מובא בשליט"א  רבינוביץ אליעזר נחוםפסח ומותר. וכן מורה הרב 

 האיסור מיני קטניות שלא היו בזמן שנתחדש 

כיון שבזמן כתב לענין אכילת שעועית בפסח בשנת בצורת, ש )או"ח סימן קנז( יהוסף זכרבשו"ת 

)יש לשים לב שהיתרו שנתחדש איסור קטניות לא היתה השעועית מצויה, ממילא אינה בכלל הגזירה 

כתבו שמטעם זה יש  )סימן רז( חלקת יעקבו )א, נ( אש שרידי. ובשו"ת בשנת בצורת ובצירוף טעמים נוספים(

, וביאר שחומרא זו של איסור )ג, סג( משה אגרותמכלל הגזירה, וכ"כ בשו"ת  להוציא את הבוטנים
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קטניות אינה תקנה שלא לאכול כל דבר שיש בו חשש שיתערבו בו מיני דגן או שעושים ממנו קמח, 

שהרי ברמ"א מבואר שמותר לאכול עניס אע"פ שעשויים להתערב בו דגנים. וכן אין לך דבר שיש 

הוא מח כמו תפוחי אדמה, ובכל אופן נהגו בו היתר. אלא ע"כ שאיסור קטניות רגילות לעשות ממנו ק

הנהגה שהנהיגו שלא לאכול איזה מינים מפני הטעמים המובאים לעיל, ולכן לא נאסרו מחמת הנהגה 

זו אלא אותם המינים שהנהיגו לאסור, ולא שאר המינים שלא הנהיגו. ומטעם זה גם הבוטנים אינם 

מנהג ידוע להחמיר בזה. וכ"פ בשו"ת ו. ולמעשה דעתו להתיר אכילתם אא"כ יש כלולים בגזירה ז

 מלמד, וכ"כ בשו"ת מנחת אלעזרוה אבני נזר, השרידי אש הביא בשם המאידך .)א, ז( בנעימים חבלים

ועוד, דמשמע מדבריהם לכאורה שדעתם שבאיסור  )פסח ח"ב סימן ס( קודש מקראי )א, פח( להועיל

ולעניין בוטנים כתבו שהטעמים לאיסור לא כלולים גם מינים שלא היו בזמן שנתחדש איסור קטניות. 

קיימים בבוטנים, וגם מבחינה מציאותית אינם דומים לקטניות, ולכן מותר להפיק מהם שמן בהכשר 

 לפסח.

כתב  )שם( קודש מקראי, אם הוא נחשב כשמן קטניות האסור באכילה. בספר ולעניין שמן כותנה

)סידור פסח כהלכתו גר"מ פיינשטיין שמותר להשתמש בו אם נעשה בזהירות ובהכשר, וכן הובא בשם ה

כקטניות כתב שיש להחמיר גם בזרע הכותנה להחשיבו  )ג, קלח( יצחק מנחתבשו"ת  אולם. (26פט"ז הע' 

שמע שמנהג ישראל לאסור את מ )או"ח סי' קלט(ואסור לאכול את שמנו. והוסיף שבשו"ת זכרון יהודה 

השמנים המופקים מזרעונים אף כאלה שאינם קטניות, כיון שקשה מאוד לבררם מתערובת מיני 

שהמנהג להחמיר בזה כשאר קטניות, וכ"ד  )הליכות שלמה פסח פ"ד סי"ז( אוירבך "זגרשתבואה. ודעת ה

 .)קובץ תשובות ח"ג סי' פא( אלישיב גרי"שה

 כלים שבישלו בהם קטניות 

א בן ו קטניות והובבושל כלי ששלכתחילה אין לבשל ב )קובץ תשובות ח"ג סימן פא( גרי"ש אלישיבדעת ה

רות יל שאינן אוסתבשך לתו יומו, אך בדיעבד המאכלים מותרים, שזה אינו חמור מקטניות שנפלו

 אותו גם אם יש בו בנותן טעם, כל שיש רוב בתבשיל.

 ילה. אך דעתו לכתחבשל בלשמותר  )ס"ק כז( כה"חוכלי שבושלו בו קטניות ואינו בן יומו, כתב 

ל בו אלא כשבושלו בו ספק שאין להקל לבש (102ות הלכה הע' ורח)הליכות שלמה פ"ד א גרש"ז אוירבךה

 סד גדול.קטניות ובמקום הפ

חד כלים יך ליישצר מא(ר)סימן  מהר"ם שי"קכשמבשל קטניות בפסח באופן המותר, כתב בשו"ת 

)קובץ נר גר"ש וואזוה ב(ף ס"ק יב סו)חוט שני פי" גר"נ קרליץמיוחדים לצורך הקטניות, וכן מובא בשם ה

ף אם ם אחרות, ואיכירי ייחדלשכן המנהג. אך דעת הגר"ש וואזנר שאין צריך  מבית לוי ח"א עמ' מד(

 יגלוש מהסיר די לנקות את החצובה אח"כ.

 התרת נדרים למחמירים בקטניות 

נחלקו הדעות באשר להיתר לעשות התרה לבני ספרד שנהגו ג"כ להחמיר שלא לאכול קטניות בפסח. 

שגם התרה לא תועיל להם, ואף שיודעים שקטניות סוברים  כנסת הגדולהוה )סימן לח( מהר"י הלוי
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 )ס"ס קכב( חתם סופרמחמיצות ורק משום חשש תקלה מחמירים, ובפרט אם כך מנהג אבותיו. האינן 

 כתב שאם נהגו כך משום שקטניות מחמיצות, מועיל להם התרה.

ם ו חומרא. ואדעו שזת שיסובר שע"י התרה רשאים לבטל מנהגם, מחמ )סימן תצו( פרי חדשה אמנם

ם אאפילו  ימן צד(סח"ב ) ייםח לבו התרה. וכ"פ בשו"ת , אינם צריכים אפילחשבו שקטניות מחמיצות

, וד פד()עמ חזו"ע, (אות טו) כה"ח, )ח"ג סימן ל( פעלים רבכל העיר נהגו איסור בקטניות, וכ"פ בשו"ת 

 ועוד. )ח"ג עמ' קד( לציון אור

ו שחייבת לנהג (מן קנחח"א סי) משה אגרותאישה אשכנזיה שנישאת לספרדי, או ההיפך, כתב בשו"ת 

מבואר שאדם ועלה, צל באכמנהג בעלה, בין לקולא ובין לחומרא משום שנחשבת כקובעת מקומה 

"ת בשוסף מובא עם נוטשם. לההולך ממקום למקום הרי נותנים עליו את מנהגי אותו מקום שהולך 

ו, ג כמותלנהו צריכה , לכןמשום שאשתו כגופו והרי היא משועבדת לבעלה )ח"ג סימן קעט( תשב"ץה

 לפי שני. מ' צא(עשלמה  הליכות) גרש"ז אוירבךוכ"כ השתתחתן, שמנהגי בית אביה חלו עליה רק עד 

כתב  (לז "כ ביבי"א ה,. וכפז עמ') חזו"עהטעמים הנ"ל אינה צריכה לעשות התרה על שינוי מנהגה, וב

י, מותרת זנאשכם תה עאמנם הגרע"י הוסיף שאם אישה מבנות ספרד התחנ שטוב שתעשה התרה.

ת ה מנהג ארצוה עליקיבלשלאכול קטניות בבית אביה, לפי שא"י שהוא אתריה דמרן לא אמרינן 

 ביה.בית אות באשכנז לגמרי. אך האג"מ והגרש"ז סוברים שאינה רשאית לאכול קטני

 סעיף ב':

 עיסה מחיטים ואורז 

 :)ג, ז(שנינו בחלה 

ובתו ה אדם ידי חיוצא בלה ודגן חייבת בח"העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם 

 ו בפסח"י חובתיד בפסח ואם אין בה טעם דגן אינה חייבת בחלה ואין אדם יוצא בה

 אכילת כדיב כזית שיאכל כדי דגן שם שיש והוא ד"ראבה וכתבהביא משנה זו להלכה.  )ו, ה( רמב"םה

 הלכות) ן"רמבה מדבריתב שכ המגיד אמנם .(דקתני והא ה"ד טז' )פסקי חלה, ש"א עמוכ"פ הרשב"א  .פרס

 ורריןג החטיןש הוא גרירה מדיןש לפי ,בה יוצא פרס אכילת בכדי כזית שם אין שאפילו נראה .(לב חלה

הל' ) רא"שכ"נ מהו .(א"ה א"פ חלה) בירושלמי מבואר וכן . ולכן הוזכרו אורז וחיטים בדוקא.האורז את

  .בה איוצ דגן םטע בה יש אם פרס אכילת בכדי כזית באין דאפילו בדבריו שם ומבואר ,חלה סימן טו(

 .בפסח וחובת ידי בה וצאי דגן טעם בה יש אם, האורז ומן החטים מן עיסה העושה: שו"עכתב ה

 כתב )סק"י( בחק יעקה אמנם. בכדי אכילת פרסדגן כתב שדוקא אם יש בו כזית  )סק"ד( מגן אברהםה

כדי ן בו כזית בלו איאפי שזוהי חומרא יתירה נגד משמעות הראשונים והסכמת האחרונים, ולכן

 סברת המג"א,כתורה  ר בשלכתב שלכתחילה נכון להחמי )ס"ק יד( מ"באכילת פרס יוצא בו י"ח. ה

 ובשעה"ד יש לסמוך ע"ד החק יעקב.
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 סעיף ג':

 בדיקת החיטים מנשיכת עכבר 

עת וד .ירותפ מי דהוי צ"שא א"וי ,עכבר מאכילת אחד אחד החטין לברר נוהגים ששי פרץ רבנו כתב

 ,'כוו מכתו ג"ע ויתנן חטים םאד ילעוס לא )לט:( כדתנן מחמיץ שהרוק ,פירות למי דומה שאינו ר"פ

 לחוש שאיןתב כ טורה אמנם. (ב אות רכא' עמ ריט' סי) ק"סמ בשם (ח פ"ה אות) וכ"כ הגה"מ .להקל ואין

 תיתהל' דאפי ,העכבר שבפי רוק במעט קשה חטה שתחמיץ לומר זו היא רחוקה דחששא כלל לזה

 חדא אינו יןנשוכ בהן יש אם אפילו ועוד .לאוסרה הגאונים שהחמירו אלא (.מ פסחים) בגמרא שרי

 .הלבטל כדי וחןט שאינו לכתחלה איסור מבטלין כאן ואין ,כשיטחן הן ומתבטלין מאלף

 גןהד על (הדגן ועל ה"ד יב אות ף"רה הגהות רלא' עמ רכב' סי) ק"סמ בשם (קושטא' דפו ה"הפ"א ) "מהגה כתבו

 מעורב אוכשהו גמור ץחימו שזהו יחיאל רבינו אומר ,י"גירמ שקורין הארץ מלחלוחית שצמח

 ןהרי הוא נות וא יבש ביבש,ע"ג שהוא ,צמח שלא מאותו ששים שיהא יפה לבררו צריך אחרת בתבואה

 תה"ד נםאמ. אסור שהוא לכ אפילו בפסח דאי פסח קודם האפיה שתהא צריך וגם ,אפיה בשעת טעם

 עור.נוואינו חוזר  סח,כתב שקמח בקמח מיקרי לח בלח ולכן א"צ לאפותו קודם הפ )סימן קיד(

 ררובי לא םא וכן: כתב "ארמוה. כלום בכך אין, עכבר מאכילת החטים ביררו לא אם: שו"עכתב ה

 תהגהו) רההית מן כנגדו יםשש יהא שלא כך כל בו שאין לראות צריך מיהו; שצמח דגן אותו ממנו

 .(ד"קי סימן ה"ות ק"סמ בשם מיימוני

ב . עוד כתס"ק טו() "במכ"כ הושאפילו אין שישים כנגדן מותר בדיעבד. העיר,  )סק"ה( מגן אברהםה

  אפשר שדוקא בחיטים הקלו, אך שעורה ממהרת להחמיץ.המג"א ד

 םמגן אברהפ ה, וכ"בלח פסק כתה"ד שא"צ לאפותו קודם הפסח, משום דחשיב לתערובת לח ב"חה

 )סק"ב( ט"זה הפסח. ל קודםות הכ, ובעל נפש יחמיר לעצמו לאפ)אות יג( חק יעקב. וכן הסכים ה)סק"ו(

לח שמתערבת לח ב רובתהסכים שקמח בקמח מתערב דוקא אם יטחון אותם יחד, אך לא כשאר תע

  צמחים.שיש מככתב שבעל נפש יחמיר לעצמו לאפות קודם פסח  )ס"ק יז( במ"תמיד. ה

וה שדינן שו "גשכנהה בשם הביא )חו"מ סימן יא אות ה(לענין חיטים הנשוכים מתולעים, השדי חמד 

ין סובר שא סק"ו()וסף ירכי בה אךלחיטים שאכלו מהן עכברים, ורק אם יש שישים כנגדן מותרין. 

, גם דחמ שדיקנת הכן מס. ושק כמו העכברים, ולכן אין בחיטים אלו שום חשהתולעים מפרישות רו

 אם אין שישים כנגדן.

 ואינו המצומחים לברור צריך ,כנגדו ששים שאין לו יראה אם גבי דגן שצמח: )ס"ק יט( מ"בכתב ה

שאם אין שישים כנגדם,  )סק"כ(. עוד כתב כנגדם ששים שיהו עד מהם לפחות אלא כולם לנקות מחויב

 עבר ואם .הפסח קודם לבערם וצריך. גמור חמץ הוא שצמח דדגןאפילו בדיעבד אסורים בהנאה, 

)ט"ז,  א"י ,המצומחים נגד' ס היה לא ואם .שבו איסור מדמי חוץ גויל ימכרם ,ביערם ולא הפסח עליהם

 מקרי ולא ,פסח קודם ולטחנן בששים לבטלן כדי כשרים חטים עוד עליהם להוסיף שמותר חק יעקב(

 הפוסקים ורוב .איסורו זמן הגיע לא ועדיין פסח קודם דהוא כיון שאסור לכתחלה איסור מבטל זה
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 הדחק בשעת מ"ומ. איסורו בזמן כמבטל ל"הו בפסח אותם דלאכול אדעתא דמערב דכיון ,אוסרין

 .המקילין על לסמוך דיש אפשר

ש יהמצומחות,  ם כנגדה שישישגם אם יהי )מהדו"ק ח"ג סימן פז( ומשיב שואלכתב, וכ"ד הבית מאיר ה

ת ר מיני ספקום בשאגלכן בהם חסרון של שימור לשם מצוה, ולכן במצות מצוה אינם ראויים. ו

ות "ס, אין לעשסאו  םשישיבהמתעוררים בקצירה, לישה או אפיה, גם אם יהיה מותר מטעם ביטול 

ון ין בדבר חסרבו שאועוד כת ן לד()סימ דבר משיב, )סימן כח( מהשל בניןבשו"ת  אולםמהן מצות מצוה. 

ג, ) אומר ביעישו"ת בכ"כ ושל שימור לשם מצות מצוה, דהכל חשיב כמשומר מטעם שבטל בשישים. 

 ן.שישים כנגד אם יש שו"עה, משום שכל הסימן כאן עוסק בדיני שמירת המצות, ובכ"ז מתיר כה(

 סעיף ד':

 שמירת החיטים 

 )מ.(שנינו בפסחים 

שימור למאי?  -תיתה לעי הדר אמר רבא: מצוה ללתות, שנאמר ושמרתם את המצות אי לא דב"

לא לאו יה ואילך! אמור מאפלאו שימור הוא... ולעביד ליה שי שימור דלישה -אי שימור דלישה 

לא  -ר חית לשימוא שאני התם, דבעידנא דנוממאי? דילמ -א בעינן. שימור מעיקר -שמע מינה 

ישה ור דלמהכי נמי דשי -ר עבד לה שימור. אבל היכא דבעידנא דנחית לשימור עביד לה שימו

הפיכו  -כי מהפכיתו  כיפי: פכיהוי שימור. ואפילו הכי לא הדר ביה רבא, דאמר להו להנהו דמה

טא דרבינא מנק ר בריה. מופו בעינןסמתחלתו ועד  -לשום מצוה. אלמא קסבר: שימור מעיקרא 

 "ה אימיה בארבילי

 חיטין - מיהאי לה מנקטא .קצירה בימות העמרים את וקושרין, העמרין - כיפי : מהפכירש"יופ

 ,הרבה ותעריב או עריבה לאמ - בארבי .מעיקרא שימור להו ועבדא, הפסח לצורך קציר מתחלת

 .הפסח לצורך לבדם ומצניעתן

עליהם  וואלא יבשעת קצירה ידי מצה, משאת החיטים שיוצאים בהם  לשמור שצריך )יב.( רי"ףה כתב

 ושמרתם (יז יב, שמות) קרא אמרד קצירה מעידן דפיסחא קימחא לנטורי לאינש ליה . וז"ל: ומיבעימים

 בואי שלא רוהזה כלומר מצה לשם הפיכו מהפכיתו כי כיפי דמהפכי להנהו רבא להו ואמר המצות את

 בדגן יזהרל אדם ךצרי חכמים רואמ "לפיכך )ה, ט(רמב"ם ה וכ"פע"כ.  עמרים. כיפי פירוש מים עליהם

 חמוץ". וםש בו יהיה שלא עד שנקצר אחר מים עליו יבוא שלא בפסח ממנו שאוכל

 שלא פ"אעשאפשר  אך, שפיר עדיף הכי המובחר מן למצוהכתב ע"ד הרי"ף שודאי  )ד"ה ומיבעי( ר"ןה

ה ן שערי תשוב)עיי אמר אחד ןגאוד אלא ,ח"י יצא מצה לשם םושמר השוק מן חטים שלקח אלא כן עשה

 הדחק שעתב השוק ןמ מחק שהלוקח סימן צה וסימן רצג, הלכות פסוקות סימן קסג ורי"ץ גיאת ח"ב עמ' ד(

 דכי יהכ ל"ז ל"דס ומשמע .ורשימ בעי לכתחלה אבל בה חובתו ידי ויצא איסורא מחזקינן דלא מותר

 .לכתחלה היינו שימור הוי לא דלישה דשימור בגמרא אמרינן
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 משמע וכן היה, ל עצמועדמה שאמר רבא שלא הדר ביה, מחמיר סובר  )פ"ב סי' כו( רא"שה אמנם

 יהה לבד ודאיה משמע בי'באר אימיה ליה מנקטא דרבינא בריה 'מר מדקאמר הוא, בעלמא דחומרא

 צרפתוב שכנזבא שנהגו תבכוהביא עוד ראיה, ולאחר מכן  כן. נהגו לא החכמים שאר וכל מחמיר

)צו  שאלתותב כ"וכ מים. של בריחים שטוחנין המים אל אותו מקרבין שאז לפי טחינה, משעת לשמרן

 הואמטינ איו עילויה מיא לנפ כד מן מחימוץ דמינטרא במצה אלא חובתיה ידי נפיק לא שאילתא עו(

קרוב חינה שטהכוונה משעת והבין הטור ש .חובתיה ידי ביה נפיק לא וקטן שוטה חרש גוי לחטי

 מצה בתחו ידי איוצ שאין תותהשאיל בשם כתב (ד"ע א"מ ג"ח ה"נ) ירוחם רבינו אבלליפול עליו מים. 

 . מקצירה מים עליו שנפלו משעה מחימוץ ששמרה אלא

אלא  יכים שימור,נו מצרוץ אלא מחשש חמש )יבין שמועה דל"ב ע"ג(רשב"ץ חשוב להביא כאן את דברי ה

 פותתוסמדברי ה םאמנ. ימוץמגזירת הכתוב, דכתיב ושמרתם את המצות, אפילו היכא דליכא חשש ח

 באשר לחיוב שונות שותמשמע שעיקר שימור כדי שלא תחמיץ. רואים אנו שישנם גי )פסחים מ.(

 השימור.

, ירהקצ משעת מים םעליה יפלו שלא לשמרן טוב מצוה מצת בהם שעושים החטים: שו"עכתב ה

 . השוק מן קמח ליקח מותר הדחק ובשעת. טחינה משעת ולפחות

שמים. ירד עליהם גשדעינן יפילו שקודם קצירה שהיו עדיין מחוברים אין לחוש, א )ס"ק כג(מ"ב כתב ה

לכן כתב ויהם גשמים, דו עלם ירואפילו מחובר, אם נתייבשו לגמרי וא"צ עוד לקרקע, מקבל חימוץ א

 בעודן לחין קצת.  'שמורה'שהמנהג לקצור דגן של  חיי אדםה

אותן אל  קרביןמשאז  כתב דמשמע מטעם הרא"ש להחמיר בשעת טחינה לפי )סק"ז( מגן אברהםה

שגם שם  רה. אך צייןך שמיצרי או שהרוח מוליך הרחיים, אין ,המים, שאם טוחנים ברחיים של חמור

 רגילים לרחוץ החיטים.

 שנתחמץ, אף בדרך א לתתכתב שאפילו במקום שנוהגים ללתות את החיטים, אימר ל )סק"ג(ט"ז ה

ם לרחוץ את רגילישמקום כתב שב )סק"ח(מגן אברהם . אמנם היעקב חקוכ"כ ה שאין אנו בקיאים.

הפסח  ילו לכל ימי. ואפנטבעהחיטים ושוהין אותם במים, אסור ליקח מן השוק, דהוי ממש כדגן ש

לגוי  תירו למוכרוד. והועו אירמ בית, רבה אליהשאסור לשהותו בבית, וכ"כ ה )סק"ב(תב אסור. עוד כ

 .)ס"ק כד( מ"בלאחר פסח, דעכ"פ אינו אלא ספק חמץ. וכ"כ ה

"כ אשונות, משאילות רכול לכתב דמשמע שדוקא מצת מצוה צריך שימור כדי לא )אות טו( חק יעקבה

ה שימור דליש אפילווחק, ח מן השוק אפילו בלא דבשאר מצות א"צ שימור כלל, ומותר ליקח קמ

המצות  ת שימור בכללעשו נהגוואפיה ג"כ לא בעינן. מיהו כל זה מדינא, אכן ישראל קדושים הם ו

 .)ס"ק כה(מ"ב וכ"כ ה משעת טחינה ולפחות משעת לישה.

 שאר אבל ,דמצוה במצה שכל הצורך במצות שמורות משעת קצירה הוא דוקא )ד"ה ומיהו( ר"ןכתב ה

. חמוץ לידי בא שלא בודאי יודע שיהא אלא כלל מצה לשם שימור בעי לא בפסח אוכל שאדם הלחם

העיר שלא נזכר ברי"ף וברמב"ם שום חילוק בין המצה של הלילה  )מצה פ"ה ה"ט(מגיד משנה וה

 הראשון למצה שאדם אוכל בשאר ימות הפסח, ורק בלילה הראשון מעכב שיש חובה לאכול מצה.
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 שעתמ שמור ואה כן אם אלא בו יוצא אינו ראשונה לילה חיוב של מצה דכזית פרי חדששדעת ה אלא

צא מצה מאם לא ששאע"פ  וב(ט)ד"ה  באור הלכהדלא כמרן. וכ"נ מדברי הו, הדחק בשעת ואף קצירה

מצה ון להחמיר לאי נכה ודהשמורה משעת קצירה אפשר לסמוך ולברך על אכילת מצה, מ"מ לכתחיל

ר מאוד שלא מחמי היהש גר"אשל מצוה ליקח דוקא מצה שמורה משעת קצירה. וכן הביאו בשם ה

ים ליהם מע דמטעם שמא יר לאכול מצה אלא השמורה משעת קצירה, והיה נזהר בזה כל ימי הפסח,

ל המצה גים שכיש נוהשכתב  )סימן מא( יוסף דבריגם בשו"ת  במחובר לאחר שנתיבשה התבואה.

 ולא מחלוקת םמשו ולא ראיוה משום לא בזה ואין קצירה משעת ותשמור שאוכל בפסח תהיה מחטים

 מצוה מצתד נהגו המפורסמות הקהלות דברוב )סימן תס אות ג( מחזיק ברכהה כ"וכ .תתגודדו לא משום

 נודעה אמנם .קצירה שעתמ תהיה פסח של המצה כל כי נהגו רבים הצבי ובארץ קצירה משעת היא

 ראליש של הגםמנ יראה הלא והשיב ,בזה ח"הפר לחומרת לחוש יש אם נשאל )מהד"ת סימן עט( ביהודה

 .המהדרין מן המהדרין אם כי לה דחש לית פולין מדינות בכל

ברכי : ה(תשובה אות ח א בשעריהוב) זו כל ימי הפסח, נחלקו האחרונים בדינוומי שהיה נוהג בזהירות 

ה מנהג זה נעשששי"ל  , כיוןםיך התרת נדרירשצ )ח"א דף קנה.( נחפה בכסףהביא בשם ה )אות ט( יוסף

 עמ' ריח() זון עובדיהח, קמח( צו דף)סימו ת נהר שלוםוכ"פ ה .לגדר וסייג כדי שלא להכשל באיסור חמץ

לתא סייג אלא מיחשבת לנאינה  כתב שחומרא זו )סימן תצא, מנהגי איסור ס"א( פרי חדש, המאידך ועוד.

 לילהמ חוץ הפסח מיי בכל קצירה משעת שמורה השאינ ממצה לאכול רוצה אםיתירתא, ולכן 

ו במצרים ל מקומח דיבר עשהפר" )סימן נו אות ב( מהרש"גאמנם עיין בשו"ת  .התרה צ"א הראשונה

שנהג  כן לדעתו מיול ה.תירי השאין הגשמים מצויים, אך במקומות שהגשמים מצויים אין זו חומר

 בהתשו שעריב ה. וכתנהגומשעת קצירה, חלילה לו לעזוב את מ ותלאכול מצה רק מחיטים השמור

 ושאינ רושבפי להתנות לו יש בהם כיוצא או אלו בחומרות פרישות לנהוג שרוצה מי דכל הנכוןש

  .ילקלקול ואתי היל אפשר דלא מתרמי דזמנין ,הזאת בפעם רק תמיד כן לנהוג עליו מקבל

ורות ת קצירה לשמות משעשמורה, שכיום ההבדל בין מצות )ע"פ פניני הלכה יב, ה(יש לציין דבר נוסף 

 שמורות משעתהמצות ברק  משעת טחינה אינו רק בדבר הזה, אלא בשורת הידורים נוספת הקיימת

 חימוץ. ועוד.דקות, הקפדה טובה יותר על שמירה מ 18קצירה. נקיון המכונות כל 

 משלוח חיטים ללא שמירה 

 על מורהש קמח שלוחל מותר אםה מסתפק )הובא בבאור הלכה ד"ה ולפחות( ירושלים תוספות בספר

 ,יהו לא אלהדי שמירה מ"מ הגשמים ולירידת לאיחלופי נחוש דלא דאף ,ישראל שומר בלי רכבתה

גורים כלים סתיר לשולחם בשה ('ו אות א"י סימן חו"מ )מערכת חמד שדיב ועיין .ושמרתם אמרה ורחמנא

וח ע"י סכימו שבשילבים ה, ורוחתומים בשני חותמות, ואם שלחוהו בלא חותם נחלקו בזה האחרונים

וחילוף,  ן חשש לזיוףכן איי, לומירתתהדואר יש להקל כיון שיש פיקוח ממשלתי, ולא מרעי אומנותן 

 ל.ישרא מירתאך למצות מצוה נכון להחמיר ולא להשתמש בחיטים וקמח שהיה בלא ש
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 סעיף ה':

 לתיתת החיטים 

 )מ.(שנינו בפסחים 

 מותרות, רבי -קעו בתנאסורות, לא  -"תנו רבנן: אין לותתין שעורין בפסח, ואם לתת, נתבקעו 

מר א אמר רב חסדא יוסי. רבימץ צומתן. אמר שמואל: אין הלכה כיוסי אומר: שורן בחומץ וחו

מאיליהן.  תבקעותנהן מר עוקבא: לא נתבקעו ממש, אלא כל שאילו מניחן על פי חבית ו

: מש. אמר רבהבקעו מנת ושמואל אמר: נתבקעו ממש. עבד שמואל עובדא בדורא דבי בר חשו

 יה לאבא אכיללליה רב נחמן: מאן דציית מר א -פילו חיטין דשרירי לא ילתות. א -בעל נפש 

 -ת. ר ללתווסורבא אמר: א נהמא דעיפושא. דהא בי רב הונא לתתי, ובי רבא בר אבין לתתי.

לא מיבעיא  -שרי!  - ידלא, הא חיט -אלא הא דתניא אין לותתין שעורין בפסח שעורין הוא 

אימא  -י דשיעי בל שעראא, יעיילי בהו מ -קאמר, לא מיבעיא חיטין, כיון דאית ביה ציריא 

 "שפיר דמי, קא משמע לן. הדר אמר רבא: מותר ללתות

 מעט יםבמ רןשול פירש י"רשו .מיד אותם וטוחנין במים החטים שבוללין ם"רמבה כתב ,לתיתה רושפי

  .נקיה סולתן שתהא כדי מורסנן להסיר הטחינה קודם

". וכ"כ תלמילת ןל שרי לא לכךהי ללתות בקיאין אנו דאין ממתיבתא שדרו האידנא" )יב.( רי"ףכתב ה

 המערב ובערי רדובספ הצבי ובארץ בשנער ישראל כל נהגו כבר"ו )ה, ז(רמב"ם הו )סוס"י כה(רא"ש ה

 ."ויחמיצו ישהו שמא גזירה במים החטים יבללו שלא

 .שעורים בין חטים בין ללתות אסור האידנא :שו"עכתב ה

שמותר  ועוד גר"ז, הק יעקבחה וכתב מ"ומ .הפסח בימי מהן וליהנות לאוכלן אסור ,ולתת עבר אם

יי אדם )דלא כח לתיתהה אחר מיד וטחנן מעט במים שרן אם בפסח הלתותים החטים קמח להשהות

 ונתחמצ הדרכיכ כיון שרדאפ לכתחלה להשהות אסור זה באופן דאפילו אפשר שעורים אבל .שאסר(

 .)ס"ק כז( מ"בוכ"כ ה .הלתיתה י"ע

 סעיף ו':

 שימוש בשקי קמח 

 בפסח מחק בהם ליתן רוצה אם השנה כל קמח בהן שנותנין השקים (קטז' סי א"ח) הדשן תרומתב כתב

 יםמטולא םה אם או ,קצוותב שבהם התפירות כל הכיבוס קודם להתיר צריכים ,יפה אותם ומכבסים

 דמי מיםב נוגע כשהקמחד ידוע שהדבר ,ועוד .מתכבס אינו והתפירות הקמטים שבתוך שמה מפני

 .כולו להעביר וקשה בבגד ונדבק ונילוש נתרכך

, יפה םאות ומכבסים חקמ בהם ליתן רוצה אם, השנה כל קמח בהם שנותנים שקים :שו"עכתב ה

 .איםמטול הם אם או בקצוות שבהם התפירות כל הכבוס קודם להתיר צריכים
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 לחוש שי כיבוס י"ע יכ ,קמח בהם היה שלא חדשים ליקח המובחר מן מצוהד )סק"ה( ט"זדעת ה

"י ק שם הקמח עי נדבבים וודאואפילו מן הדין נראה דאסור, שיש בשקים נק .טפי בשק הקמח שנדבק

 צותהמ עליהם שיןשעו ותמפב גםהכביסה ואינו יוצא משם, ומבואר בדברי הראשונים שבכה"ג אסור. 

 על יסמוך לא םשמי ראי וכל .מפה בלא החלק השולחן על מצות לעשות טוב ויותר זה חשש יש

א התיר לם אם בדיעבד גסוברים ש חיי אדםו גר"ז, חק יעקבה אמנם .שנזהר מי ואשרי הכביסה

סה ית כמו עתפירוהתוך בהתפירות כלל קודם הכביסה ונתן קמח, אין לאסור הקמח. ואם נמצא 

 , כתב החיי אדם שאפילו בדיעבד אסור אפילו קודם הפסח.השנתייבש

 באפר וגם ןבצונ אול חמיןב בשפשוף דוקאבשם האחרונים שהכיבוס צריך להיות  )סק"ל(מ"ב כתב ה

 יסה.ת הכבם בשעשחביטה, היינו שהכובס מכה על הבגדי )סכ"ג( גר"ז. וביאר הוחביטה

 סעיף ז':

  זע"זעל הבהמה או הנחת שקים 

 יגב על חןלהני אסור ,חיםהרי מן קמח בהם שיש השקים דכשמוליכים (קיח' סי) דשןהתרומת ב כתב

 גוףמ מתחמם שהקמח פנימ ,השק תחת הבהמה גבי על עב עור או אוכף עליו שאין חמור או סוס

 זיעת אי לן ברירא ולא ,המשא כובד תחת להזיע הבהמות דרגילות ותו ,גבה על כשמונח הבהמה

 יןא מקום למכ ,מחמיץ אינוו מכשיר דאינו אדם לזיעת דמי הסברא דלפי גב על ואף .מחמצת הבהמה

 .פשיטא דלא במילתא להקל

א יתחממו ה, שלזים זה על שלא יתן הרבה שק (פ"ג ה"א) ירושלמידאיתא ב )סימן תרא( מרדכיה כתב

קא הם שהיו לא דולחוש לכך, א שאין שסוברים מפני שהוא אפשר ,בכך נזהרים שאין ועכשיוויחמיצו. 

 .אפשר אם ליזהר טוב וםמק ומכלחוש לכך. ללותתים, אבל אנו נוהגים איסור בזה, ולכן אין 

 או ףאוכ איןש בהמה גבי לע להניחם אסור מהרחיים קמח בהם שיש השקים כשמוליכים :שו"עכתב ה

, זה לע זה קמח עם קיןש הרבה להניח שלא לכתחלה יזהר וכן: כתב רמ"אהו. השק תחת עב עור

 .(עוברין אלו פ"ס מרדכי) שאפשר במקום

, דםא חייוה ר"זג"כ הוכ ת.כתב שבדיעבד יש להורות שזיעת בהמה אינה מחמצ )סק"י( מגן אברהםה

ף עם כ במים מצטרלש אח", וכשפקפק, שאולי חשיב כמי פירות חק יעקב. אולם ה)ס"ק לד( מ"בוכ"פ ה

החמיר מצדד ל רבה אליההה. וייבש לא חיישינן לזתשר שכשנפמי פירות וממהר להחמיץ. אך כתב דא

 מטעם מי פירות.

 עת.: אם הניח השקים זה על זה, צריך להמתין מעת ל)ס"ק לו(מ"ב כתב ה

סגור היטב,  מכסה ביות עםחשכיום נוהגים להניח הקמח בפחים או  )ה, כב( מצוה מצותכתב בספר 

ם ללא חשש למקו מקוםמובזה אפשר להניחם זע"ז ללא חשש חימום הקמח, וכן אפשר להוליכם 

 שא"כ בשקים.משנה, לשנה מת מים. וכן אפשר לנקותם והלניחם חימום מהשמש, וללא חשש לחלוחי
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 סעיף ח':

 ניקוי הריחים והשגחה על הטחינה 

 אהתבו בהם טחנו כבר מניןדז משום הריחים לנקר נוהגים מולן י"מהר בשם (תשנג' סי) האגור כתב

 הראשון שקמח יםשנוהג עוד כתובו ,(ז אות נח' סי) ל"מהרי ת"שווכ"כ ב .גמור חמץ והוי לסולת לתותה

 .הרגל לאחר עד אותו שומרין הניקור אחר שנטחן

 בן נחספ רבי גבי .(ז חולין) נןכדאמרי לטחון הטוחן עם לילך צריך ישראל כל (ג"רס סימן) רוקחה כתב

 בכת מרדכיה גם ".עסיק קא דבמצוה להאי נמי חלוק אמר לפסחא חיטי דרי דהוה גברא ההוא" יאיר

 ראיםהאמו ילודאפ התם משמע אטחוני לגבי אזיל פזי בן חנינא רבי (שם) בירושלמי דאיתא (תרא' סי)

 .הריחיים לבית הולכים היו

 קמחש נוהגיםו. לסולת תהלתו תבואה בהם נתנו דזמנין משום הריחים לנקר נוהגים :שו"עכתב ה

 לילך רגילים מעשה ואנשי: רמ"אוכתב ה. הרגל לאחר עד אותו שומרים הניקור אחר שנטחן הראשון

 .(מרדכי) קמחיהם טחינתאת  בעצמם לראות הרחיים מקום אל בעצמם

ו ת לפסח אפילותו בינו באשכשטוחנים ברחיים תבואה לתותה, לא יטח )ס"ק יא(מגן אברהם כתב ה

ם לא אהוסיף, דאף  ה(צס"ק ) ה"חכ. ו)ס"ק לח( מ"בוכ"כ ה .יחד ערבתת, כי האבק פורח ומוברחיים אחר

ה חשש יטב שלא יהיקרה הוהת באותו זמן אלא באותו מקום יש לאסור, אא"כ ינקה את הקירות ןטוח

 שיפול לתוך החיטים והקמח של פסח.

 סמוך ואה כי רחייםה לנקר א"שא הדחק בשעת או בדיעבדש ,שבעה נחלתהחק יעקב כתב בשם ה

 תבי באותוו לפסח טחנו אם ה"וה .פסח קודם הכל שיאפה רק נקור בלי לטחון מותר ,ב"וכיו לפסח

 אזד פסח דםקו שהוא כיון בדיעבד לאסור אין יחד נתערב שהאבק אף לתותה תבואה בריחיים טחנו

 .)ס"ק לט( מ"ב. וכ"כ הבטל

 כדי ה"ע ולא קצת בדינים יובק שמים ירא איש שומר ברחיים להניח ראוי פ"עכש כתב פרי מגדיםה

 קטן יושיב אשל ש"כד דקצמעגלי בשם ה )ס"ק יב(כתב המג"א ו ,חימוץ חשש לידי הדבר יביא שלא

 .לשומר

 סעיף ט':

 טחינת החיטים יום או יומיים קודם הלישה 

 שצריך (א"ה ג"פ חיםפס) רושלמימהי להוכיח שרוצה )סוס"י רי( הלקט שבוליבשם  (תשנא' סי) אגורה כתב

 ,וםבי בו המצ בהם ללוש סורא יהא פסח בערב טחנו ואם ,הלישה לפני יומיים או יום החטה לטחון

 לידי בואל הדבר וקרוב להחמיץ נוחה והעיסה המים ומחמם הוא רותח הטחינה בשעת שהקמח לפי

  .איסור

 שאסור םאומרי שי, פסח בערב וטחנ ואם; הלישה לפני יומים או יום החטים לטחון צריך :שו"עכתב ה

 .להחמיץ נוחה והעיסה המים ומחמם רותח טחינה בשעת שהקמח לפי ביום בו מצה ללוש
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 .העיר דלא בעינן מעת לעת, אלא רק לינת לילה )ס"ק יג( מגן אברהםה

אפשר כיון וישה, ה ללשעת הטחינ ןכתב שבמקומותינו אין חוששים להמתין בי הגדולה הכנסת

תבו שלא כ ה רבהאליוה קבחק יעה אולם .יד( )ס"קמגן אברהם הקמח מתקרר. וכ"כ ה - שמרקדין

 הרקדה, וגם הכנה"ג סובר כמותם. מועילה
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 באיזה מצה אינו יוצא י"ח -סימן תנ"ד 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 סוג הקמח לאפיית המצות 

 לז.(-)לו:שנינו בפסחים 

 -ה לא בפת הדראאחובתו  לאשישה. יכול לא יצא אדם ידיפרט לחלוט ו -"תנו רבנן: לחם עני 

 ין בפת נקיהן: יוצאת של שלמה... תנו רבניבה, ואפילו כמצור -תלמוד לומר מצות מצות 

 ובהדראה"

 .ה וסובין("י שבת כו: ד")רש נפהר באסובין זוהי קליפת חיטים הנושרת בשעת כתישה, ומורסן הוא הנש

 תפהיינו  אההדר פתש כתב :(י) ף"ריהגם  .קיבר פת והיינו הדרה כל שניטל הדראה :(לו) "ירשופי

, ופת להבח שחייב בלחם אלא מצה דיי יוצאין אין דהא נהירא ולא ,עליוכתב  (ר"ת ה"ד) ן"רה אך .סובין

  .ואהשבתב הדירהו הכנה מלשון שהדראה מפרש ן"רמבשהוהביא  סובין אינו חייב בחלה.

 שלו יןבסוב קמחה את הוא לש לאב, סובין בפת ולא מורסן בפת לא יוצאין ואין" )ו, ה( רמב"םכתב ה

 ידי הב ויוצא תמותר זו הרי רביות נקייה סולת פת וכן .חובתו ידי בה ויצא פת ועושהו ובמורסנו

 פת בשכת ף"ריה שכ"ד (יד' סי) ש"ראהכתב עליו ו". עוני לחם זה אין בה אומרין ואין בפסח חובתו

 מגידה וכתב .מחלה הופטור חםל מיקרי לא סובין פת דאילו ,הסובין הממנ הוציא שלא כלומר סובין

 . ף"הרי דברי ה"הרא פירש שכן

 שבה סןובמור יןבסוב העיסה את הוא לש אבל, מורסן בפת ולא סובין בפת לא יוצאין אין :שו"עכתב ה

 לכתחלה בוטו: תבכ רמ"אוה. עוני לחם זה אין אומרים ואין, ביותר נקיה מסלת במצה ויוצא. בה ויוצא

 .(ו"מהרי) כאשישה דהוי, מדאי יותר רחבה המצה לעשות שלא

ן י"ח ף יוצאין בההרי" י לדעתכתב שמוכח קצת שהסובין באין לידי חימוץ, שהר )סק"א(מגן אברהם ה

  וצא בה י"ח.יימוץ חידי למצה. ואפשר שגם אם אינם באים לידי חימוץ, מכיון שהם ממין הבא 

שיש להסתפק אם מצטרף  (א)סק" מגן אברהםאם נטל מורסנא מתוכה וחזר לתוכה ולש עמה, כתב ה

 תפארתוב , וגם א"א שלא נדבק בו קצת ממשות חטים.ץמחמידהחיטין עצמם אפשר  לכזית. וקליפת

 בחטה אך ,קמח מעט שם נשאר שמאכתב להחמיר בקליפה כמג"א,  (. הובא בשע"ת א)סימן כא צבי

 .בחטים ובין בשעורים בין להחמיר יש כ"ג נתרכך לא והתוך נתרככה והקליפה הנמצאת שלימה

 שום בה דאין אוסרת אינה הסובין שהיא עצמה שהקליפה כתב בסוף התשובה()סימן קז  ח"בה ת"בשוו

 ,הקמח מן בהם ידבק שלפעמים סובין דדוקא שערי תשובה. ולמד הנחשבת בעלמא ואפר וכעץ טעם

 נפילת בעת שמא נימא ואם .לחוש אין מהקמח דיבוק שום בלי ממש קליפה שהיא לעין כשנראה אבל

. ואם נשאר בנפה מחזקינן לא איסורא אחזוקי בתבשיל ונימוח ממשות קצת בה דבוק היה הקליפה

שאם בא להשתמש בהם  )ד, נ( הלוי שבטקליפות דקות שמעורבות בהן גם שאריות קמח, כתב בשו"ת 



 225 __________________________________________________________ עיסת כלבים
כמות שהם בלא לטוחנם, ודאי שדינם כסובין, וא"א לעשות מהם מצה. אכן, אם טחן אותן שנית וחזר 

ח השני לבדו בלא תערובת סובין, מותר לכתחילה לעשות מהן מצה, וניפה אותן ובא להשתמש בקמ

ובלבד שברור שרוב גמור מהקמח שלפניו הוא משאריות הקמח שהיה בקליפות, ולא הקליפות עצמן 

 שנטחנו.

גדול  ילו הוא לחםעבד אפבדי ע"פ הראשונים, שאין להחמיר בכל גווני )ד"ה וטוב( באור הלכהכתב ה

 מאוד.

 סעיף ב':

 כלבים עיסת 

 :)א, ח(שנינו במשנה חלה 

 ,ומשתתפין בה ומערבין בה, חייבת בחלה, -"עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה 

אין  תו בפסח. אםדי חובם יומברכין עליה, ומזמנין עליה, ונעשית ביום טוב, ויוצא בה אד

כין ה, ואין מברבשתתפין חלה, ואין מערבין בה, ואין מבאינה חייבת  -הרועים אוכלין ממנה 

ח. בין כך י חובתו בפסבה יד וצאעליה, ואין מזמנין עליה, ואינה נעשית ביום טוב, ואין אדם י

 ובין כך מטמאה טומאת אוכלין"

 האכילהל ומתכוין לו הודומ במורסנה אותה שלשין הוא - הכלבים עיסת (שם) ם"רמבה ופירש

 ברךית השם אמרלמ - בחלה בתחיי אינה .אדם שום ממנה יאכל ושלא החיות ממיני זולתם או לכלבים

 ייד יוצא דםא שאין לפי - חבפס חובתו ידי בה יוצא אדם ואין .הארץ מלחם באכלכם (יט טו במדבר)

ין להאכילה וככיון שלא נת למד שאע"פ שראויה למאכל אדם, ב"יה .בחלה שחייב בדבר אלא חובתו

 אם ,נקייה לתסו התיה אם ושאפיל )הל' חלה כו:( רמב"ןלאדם אינה חשובה ללחם. בדומה לכך כתב ה

 צורתכ עשויהו ערוכה שאינה כגון ,לכלבים שהיא בה שניכר דוקא ומיהו .פטורה הכלבים לשם האעש

גלל כמות ב עיתיםרב מורסן לשכשמע (א, ה) ירושלמיכתב ע"פ ה ר"שה אבל. חייבת הכי לאו הא ,לחם

 חם'.לה קרויה 'ללאכי אויהחייבת בחלה משום שכשר "כגדולה שעירבו אינה ראויה לרועים, ואעפ

 .)יו"ד סימן של( טורוכ"נ מה

 זו שאין בה יוצאין אין, לאו אםו; בה יוצאים ממנה אוכלים שהרועים בזמן, הכלבים עיסת: שו"עכתב ה

 אינוש משום הטעם יםאומר יש אבל ם"הרמב דברי הם כך: כתב רמ"אה אבל. מצה לשם משומרת

 .(ש"וריו"ד  רטו) עיקר נראה וכן, ממנו אוכלים הרועים שאין זמן כל לחם קרוי

 גם או כלביםל רק שבח א אםשלרמב"ם עיקר החילוק הו )סק"ג( םמגן אברהביאר ע"פ ה )סק"י(מ"ב ה

ו אשר מעורב בלא שכתו, א. ובא הרמ"א לומר שיש סברא אחרת שלא תלוי כלל במחשבאדם לאכילת

רי אין טלה דעתו שהבועים ם לרמורסן ואינו ראוי לרועים אין עליו שם לחם, ואפילו חשב להדיא ג

 הדברים ללכ עלה לחם דין םלכלבי עשאן אפילו יפה הפת אםדרך בנ"א לאכול לחם כזה. ומצד שני 

 .מצה לשם משומר דאין בה יוצאין אין המצ לענין ורק
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עים, ה ראויה לרושאינ ן כ"כביאר ע"פ הרשב"א שכל שמערב כמות של מורס )ד"ה שאינו( באור הלכהה

, כל ורסן מרוביןמר של שיעואו שערב מורסן לאחר שפירש, שאין דרך בנ"א לעשות כך. ומתבאר שה

 שאין הרועה אוכל מחמתן את הפת. ודין זה אינו קשור לטעם כעיקר.

 סעיף ג':

 חליטה 

 )לו:(שנינו בפסחים 

 -ה לא בפת הדראאחובתו  לאשישה. יכול לא יצא אדם ידיפרט לחלוט ו -חם עני "תנו רבנן: ל

 - ומר לחם ענילתלמוד  ו כמצות של שלמה. אם כן מהריבה, ואפיל -תלמוד לומר מצות מצות 

 פרט לחלוט ולאשישה" 

נן אמרי )לז.(ן ך לקמעוני. א דמשמע מהגמ' שחלוט הוי לחם אלא דלא הוי לחם (יג' סי) ש"ראה כתב

ך א .עבה בלילתוב יירימכאן פטור מחלה, משמע דלא הוי לחם כלל! ותירץ דשחלוט של בעלי בתים 

פסח. צא בו י"ח באדם יוחם ואמרינן גבי חלוט שאם אפאו אח"כ חשוב ל )מ.(עדיין קשה, שביבמות 

 יבשחהאפיה ולאחר  לחם,לותירץ, ששם מדובר שקודם האפיה הייתה בלילתו רכה ולא חשיב כלל 

א חשיב יין חלה, ולם לעניב לח. אך כאן מדובר שבלילתו עבה שחש)כיון שבלילתו רכה(לחם ולחם עוני 

שחלוט  פירש "ב עמ' צו(חץ גיאת ברי" )הובא רב האיבין אם אפה אחר שחלטו ובין לא אפאו. ו 'לחם עוני'

 חלוטו ,שירהע מצה אשהי פיל ,בו יוצאין אין הילכך בתים בעלי של כחלוט ,בשמןהוא לחם העשוי 

 נא דגמרא.ר כאן הוא לדיאוב. כל המואפאו חזר אם בו יוצאין ברותחין שחלטו

 םוא"... ה, ג() רמב"םהוכ"כ . החליט כל אסרו )שערי תשובה סימן צז. רי"ץ גיאת ח"ב עמ' צא( גאוניםה אבל

 ודםק מיד מתבשל הואש מפני .מותר זה הרי ,הקמח לתוכן השליך כך ואחר הרבה המים הרתיח

 יפה מיםה ירתיח לא מאש גזרה זה דבר לאסור המערב ובכל ובספרד בשנער נהגו וכבר, שיחמיץ

  .(כה י"סוס) ש"ראוה .(יב) רי"ף". וכ"כ היפה

 . אסור חליטה מין כל הילכך, למחלט דידע הזה בזמן ליכא: שו"עכתב ה

)ד"ה באור הלכה ומבואר ב ועוד שאסור בין באכילה ובין בהנאה. רבה אליה, גר"ז חק יעקב,כתבו ה

שאסור גם להשהותו.  )ס"ק יג( מ"בוהוסיף ה שכיון שאין אנו בקיאים משוינן לה כחמץ גמור. ליכא(

 כתבו מ"ומ .במשהו אוסרת בתבשיל נתערבה ואם ,גמור חמץ שהוא חיישינן בקיאין אנו דאין דמאחר

 מותר להשהותו וכן .בהנאה ולא באכילה רק ,במשהו התבשיל לאסור אין דבחליטה הנ"ל האחרונים

 ומניחים שועל שבולת או שעורים שחולטין ורפואתו בבטנו חולי לו שיש מי ,כתבו עוד .גוונא בכהאי

 דהיינו ,חליטה בדרך לעשותו לישראל מותר סכנה בו ויש בפסח זה חולי אירע אם בטנו על

 יעשה היתר בצד שאפשר כל בסכנה שהוא דאף ,לתוכו השעורין נותנין כ"ואח היטב המים שמרתיחין

 לתא איכא כשחולט בקיאין אנו שאין דמאחר ,חליטה בדרך אפילו אסור סכנה בו אין ואם .היתר בצד

 באין אפילו מותר החליטה קודם השעורים הישראל לו שמקנה או משלו זה עושה גוי ואם .יראה דבל
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 דבמי סכנה בו באין אפילו ישראל י"ע אף מותר פירות במי השעורין לחלוט אפשר ואם .סכנה בו

  .מחמיץ אינו פירות

 סעיף ד':

 מצה גזולה 

 (חלה פ"א ה"ה) ירושלמישנינו ב

'. א"ר הע ברך ניאץ [ ובוצג ,י"תני מצה גזולה אסור לברך עליה. א"ר הושעיא על שם ]תהילים 

. עבירה מצוה מר איןאונה יחייב לו. רבי יונה הדא דתימא בתחילה אבל בסוף לא דמים הוא 

 רבי יוסי אמר אין מצוה עבירה"

 מהגמרא (יח י"סוס) ש"ראה קדקד כןגזולה. ו במצה יוצא אדם דאין )ו, ז( רמב"םה תבכע"פ מימרא זו 

  ..(לח)

רא"ש וכתב ה .בה פיקנ בדיעבד אבל ,ברך בוצע משום אלא איסור בו דאין משמעמהירושלמי 

"ח. ה ולא יצא יה מצוה אינשהאמוראים בירושלמי חולקים וסוברים כיון שלא עשאה כמצותשאפשר 

ר הוא דוקא האמו , שכלכתב שמהירושלמי משמע שאף בדיעבד לא יוצא בה. עוד כתבמגיד גם ה

 .לו חייב ואה לבד ודמים ,ויבשינ שקנאן יוצא ודאי פת ועשאו קמח או חטים גזל אבלכשגזל מצה, 

 גזל םא אבל; מצה כשגזל, יםאמור דברים במה. גזולה במצה חובתו ידי יוצא אדם אין: שו"עכתב ה

 סימן ריש ל"ע ברכה ניןולע). לו ייבח הוא לבד ודמים, בשינוי שקנאה, בה יוצא, מצה ועשאו קמח או חטים

 .(ט"תרמ

 היא יהר שלי המצ לידו שיגיע ימ כל' לומר ללמד שטוב (רפא' סי) רוקחה בשם (ו פ"ו אות) הגה"מ כתבו

במתנה'.  לו הוא יהר לידו ולביל שיגיע מי כל לומר אותן 'מלמדין :(סוכה מב) כדאמרינן ,'במתנה לו

שעת טחינה, כן ב לומר שמדובר כשאופין הרבה. והוסיף דה"ה שטוב )סק"ה(מגן אברהם וכתב ה

 .)ס"ק טו( מ"בהוכ"כ  שלפעמים מתחלף הקמח.

יב לו דמים הוא חיוכלה, ן לאולעניין מצה שאולה, שכיון ששאל מצה מחברו נתכוי )סק"ד( ט"זכתב ה

ה ללווה לם לו, ודומדו לשו בישיו שלו ממש היא אלא שחוב יש לכבעדו, או מצה אחרת, נמצא שזו ע

ידו בל שעה שהוא לכן כויה, מעות מחברו דלהוצאה ניתנו. ואינו דומה לאתרוג השאול דהדר בעינ

 .)ס"ק טו( מ"בוכ"פ ה שלו, והוא שאול בעלמא בידו.חשיב כאינו 

ה. וכן ה אלא בבליעה אינהמצושיוצאים במצה גזולה, דכיון שלעסיה קניא בשינוי, ו ריטב"אדעת ה

חוש ן ברכה יש ללעניי ע, מ"מר לדינא כשו"קכתב שאע"פ שהעי )ד"ה אין( הלכה באור. הרעק"אהסכים 

רך משום לא יביין( שד"ה ע)ה"ל עוד כתב הבי .מגן האלףב םלדעת הריטב"א ולא לברך שוב, וכן הסכי

תו , אלא שבברכיברך שלא סב"ל, אע"פ שיש פוסקים הסוברים ש'אינו אלא מנאץ' לא בא להורות

 מזכיר עוון, ועכ"פ צריך לברך.
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כול חוק ואינו ידשהוא  ר לושלעיתים לוקח אדם מצות בלא לשלם, והמוכר אומ )שם( מ"בעוד כתב ה

נא לא ותן לו, מדינאינו ושוב ולמכור בהקפה, והוא מחזר אחריו לקבל התשלום, והקונה מדחהו בלך 

 קנה.

ות שאין גמיר יט( "ח ס"קפהלכתו )מכירת חמץ כ גר"ש וואזנרוכשמשלם בצ'ק גם אם אינו דחוי, דעת ה

 ע' ק()פ"ה הועד מכות יר הלמקבל הצ'ק למכור היות וחושש שמא יבטל הנותן את הצ'ק. בספדעת ל

ל הרי מיד יכושליו, תם עכתב שזהו דבר מחודש, מכיון שרוב בני אדם לא מבטלים צ'ק אחר שח

כירת בר לעניין מסו שם() יבגרי"ש אלישלכופו לשלם ע"י הוצאה לפועל עם עוד הוצאות נלוות. וה

 סובר י"ג ססק"א(פחוט שני ) גר"נ קרליץה אמנםנהג הסוחרים. מ -יל מדין קניין סיטומתא חמץ שמוע

 שתשלום על מצות בצ'ק לא מועיל לקנותן. 

א אל םרים איננים אחם שקנישנוהגים לשלם לפני הפסח את מחיר המצות, משו )ס"ק מא( כה"חוכתב 

עם נוסף, טיש  זוהרפ השע" ק לט(ס")וד כתב מדרבנן, וי"א שקניין דרבנן אינו מועיל למצוה מהתורה. ע

 שלא לקחת דבר מצוה בחינם, שע"י התשלום רוה"ק שורה על המצוה.

"ג הכנהפוסקים, וקת הבזה מחל הביא )ד"ה אין אדם( הלכה באור, הזה דיןנוהג במרור  גםלעניין האם 

סורה משום א זולהגמצה סובר שיצא, ופר"ח חולק, שמצה ומרור הוקשו. ולדעת השאגת אריה ש

ן ם שדינו כדיפוסקיהקנת ומסמצוה הבאה בעבירה, במרור דרבנן יוצא בדיעבד )שו"ע תרמט, ה( 

 שוב. א לברךחוש וללוהוסיף הביה"ל שאם נוטל מרור חדש יש  .)אות כט( כה"חמצה. וכ"כ 

ם בירה. אבל אאה בעבצמה )ד"ה ולענין( שדוקא בגזולה יוצאים לפי שהמצה ע באור הלכהכתב ה

לא ועבר עבירה  שהוא לפי הוציא מצה מרה"י לרה"ר כשחל פסח בשבת יוצא י"ח, וגם יברך עליו

 המצה עצמה. כפי שמצאנו במעשה שבת )שיח, א(.

 הקנאת המצה לאורחים 

ל המצות של בעמכלים ר ואוהמתארחים בליל הסדלכאורה, לפי האמור לעיל מתעוררת בעיה באותם 

נם ע"ד כן הזמיואכול ות להבית, כיצד הם יוצאים בהם י"ח, שאע"פ שודאי בעה"ב נותן להם רש

ה עשה שום מעשנם לא ם וגכאורחיו. אך אעפ"כ הרי אינה שלהם, שאינם יכולים להקנותה לאחרי

כון כתבו שנ ות יז(ג פ"ס אי האיש ח")אשר אלישיב גרי"שוה (פ"ט ס"ד)הליכות שלמה  אוירבך גרש"זקניין. ה

ם יתכוונו מסוביאף הולכתחילה שבעה"ב יאמר שמקנה המצות לכל אחד מה שצריך לצאת י"ח, 

 מהקרקע.  "טלקנות ויעשו הגבהה ג

)פסח  בינה אמרי ת. בשו"אאלא שעינינו רואות שמנהג העולם אינו כן, וכבר נאמרו בזה כמה תירוצים: 

כתבו שודאי בעה"ב המזמין את אורחיו דעתו לתת להם מצות לאכול  )סוכה לה.( אמת שפתהו ס"ס כג(

באופן שיצאו בהם י"ח, והקנין שלהם הוא בלעיסה אע"פ שלא התכונו לכך. ומכיון שתוך כדי הלעיסה 

. ב. )שם(המצה אינה ראויה לשום אדם חוץ מהאוכל עצמו, נמצא שהיא נחשבת שלו. וכ"כ הגריש"א 

כתב שאין דין 'לכם' במצה, והטעם שמצה גזולה פסולה היא משום מצוה  )סימן צד( אריה שאגתה

כתב  )שם(. הגרש"ז אוירבך גהבאה בעבירה, ואורחים האוכלים ברשות בעה"ב ודאי שאין בזה עבירה. 
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בדעת הרמב"ם,  )בכורים פ"ה ה"ד( כס"מוה קורקוס מהר"יליישב את מנהג העולם, דאפשר שנוקטים כ

 ין מצה די בכל שיש לו בה היתר אכילה בכדי שתיחשב כשלו, וא"צ שתהיה שלו לגמרי.שלענ



 דין מים שלנו -"ה סימן תנ _________________________________________________ 230

 דין מים שלנו -סימן תנ"ה 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 זמן השאיבה ושמירת המים 

 )מב.(שנינו בפסחים 

ולי מחר אייתו כניא. לפפו"אמר רב יהודה: אשה לא תלוש אלא במים שלנו. דרשה רב מתנה ב

 יתו אמרי"מיא דבבנא או ואתו לגביה, ואמרו ליה: הב לן מיא! אמר להו: עלמא חצבייה

 במי רינןכדאמ, ןה הגשמים ימות עדייןש, חמין המעיינות ניסן שבימי מפני, בלילה - שלנו: רש"יופ

 נותומעיי ונןצ העולם כל ךלפיכ, רקיע של בשיפולו מהלכת חמה הגשמים בימות: (צד: פסחים) שהיה

ם ום שעדיין הות משמהמעיינ לדעת רש"י אין לקחת מים ישר .ומצטננין בלילה מלינן הלכך, חמין

סיק הלישה. מכאן לויים ורא חמים, ולכן כששואב ומניח אותם זמן מה מחוץ למעיין, הם מתקררים

וקר ב בבאאם שו לא ה"הקא, אשאין צורך בלינת לילה דוו )סימן תפה. הובא ברא"ש ב, ל(אבי העזרי ה

אין  הנהרות שבהםישאב מ. או ש(מ)קרבנן נתנאל הערב, ו'מים שלנו' הכוונה לשיעור לינה  ומניח עד

 האפוי, ורלאס אויר אפו ואם השחר עמוד קודם לאפות שאסור ריב"ןהביא את דברי  סמ"גהבעיה זו. 

שדוקא  (ח"א סי' רכה) רשב"אוכ"כ ה יולא די בצינון של י"ב שעות בכל הצינון. גורם הלילה סוף דאימור

 .א(ך ברשב"פרש כל)אמנם הדרכי משה א כתב שאינו מוכרח לנו כל הלילה מותר להשתמש בהם 

 ו"האשנראה כחכמי  (צד: לקמן)שאמרינן  לפיפירש שהטעם הוא  (22)השלם, סימן נב עמ'  יראיםה אבל

 ולפ"ז השואב ה במחובר,ולכן אין תקנה אלא שלא יהיו בליל ,הארץ תחת בלילה מהלכת שהחמה

 של כשר מנהגשהביא ווב. בתחילת הלילה, מותרים המים מיד. אבל אחר תחילת הלילה אסור לשא

 אל אבל ,רותחין בורותו שהמעיינות י"ד ליל בתחלת הנהרות מן אותן ממלאין שהיו הראשונים

תחים, הם רושם מחשש שהבעיה היא בבורות ובארות הנובעי י"רשוהביא בשם תשובת  .נהרות

  ".ראשוניםה של גדר לפרוץ אין ומיהואין חשש. וסיים היראים " ומשמע שבנהרות

ילה. די להמתין לש, או עולםנחלקו לדעת היראים האם כששאב מים ביום או בלילה המים אסורים ל

ביום קרה  הקרקעשקרקע, סובר שצריכין להיות ביום מחוברים ל )בביאורו לסמ"ג לקמן ט.( רא"םה

הסביר בדעת ו, ליוחלוק עהאריך מאוד בביאור דבריו ולבסוף כתב ל ב"יה אולםומקררת המים. 

עוד  מתין שיעבוריך להה צרהיראים שאם נשאבו בביה"ש מותרים מיד, אם נשאבו אחר תחילת הליל

  חריו.שלא ור אותו יום ולילהיום ולילה. ואם נשאבו ביום צריך להמתין שיעב

 יהםופחת עלקהשמש  אלו במימות להקפיד, שאף שגם במי הנהרות יש (ד"ע ח מח' סי) בו כלכתב ה

 קור.ציאתם מן המזמן ילובים ומחממן. ודלא כאומרים שרק במעיינות ובורות יש להחמיר שקר ביום

 ושואבין, נהרות מי שהם בין, ומעיינות בורות מי שהם בין, שלנו במים אלא לשין אין: שו"עכתב ה

 שיעבור עד בהן לשין ואין. השמשות בין או, ("מוהגה ע"ד. השמשות לבין סמוך :רמ"א) יום מבעוד אותה

 הזמן ואם. קר שהוא במרתף יניחם חם הזמן ואם; הרבה לימים אחד יום לשאוב ויכולים. כולה הלילה
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 ואפילו, השמש שיזרח קודם לבית ולהכניסם להשכים וצריך. חם הוא המרתף כי באויר יניחם, קר

. מזיק אינו, שהוחמו עד כך כל עמדו לא אם, בהשכמה הכניסם לא ואם: רמ"אוכתב ה. המעונן ביום

 המים וכשמוליך. (ח"א בשם י"ב) בהשכמה להכניסם ישכח שמא, התקרה תחת להעמידם טוב ויותר

 הנהרות מן לשאוב יש לכתחלה. (ק"ומהרי ק"וסמ ג"סמ בשם ו"קט סימן ה"ת) לכסותן יש, הרקיע אויר תחת

 מן לשאוב יותר טוב וגשמים שלגים מהפשרת גדולות כשהנהרות אבל; (ומרדכי אשירי) הבארות מן ולא

 ישראל ישאב, מצות לשאר ואף; מצוה של למצות י"א י"ע מים לשאוב אסור גם .(ו"מהרי) הבארות

 כלי ליקח ונוהגין. מצוה של למצה מיוחדים מים ליטול ונוהגין. אפשר אם, (ל"ומהרי ן"ברי י"ומהר מרדכי)

 .(בו כל) להקפיד אין, עץ בשל אבל; המנהג לשנות ואין, חדשים חרס

כן למש זמן זה, וין מ"א לכביאר שמן הדין יש לשואבן בביה"ש ממש, אלא שא )סק"א(מגן אברהם ה

שאוב ל. ואין להקל וך ממש(לא סמאי: אין הכוונה חצי שעה קודם ביה"ש,  כה"ח) רשאי לשאוב סמוך לזמן זה

ם אתב שבדיעבד כ ב"חהוע. כו" ולא לשאוב בלילה שבזה מוד ביום שדעת הרא"ם שאינו נכון, וכן

נשאבו  שבדיעבד אם הוסיף"א, והביא דברי המג )סק"ד(מ"ב ה נשאבו בלילה יש להקל ללוש בהן ביום.

ה קודם לילב וכן אם שאבן ילה,להרבה מבעוד יום אין להחמיר, ויכול ללוש בהם לכתחילה אחר לינת 

עוד כתב  ת מזמן השאיבה.שעו 12חצות מותר ללוש בהם למחר לכתחילה, ובתנאי שיעבור עליהן 

 עות.ש 12 עברו עמוה"ש גם אם לא שבשעה"ד יכולים ללוש בהם מיד לאחר )סק"ו(המ"ב 

ר לכתחילה רן מותמלדעת שדברי הרמ"א אינם לדעת השו"ע, ש )ד"ה מבעוד יום(באור הלכה כתב ה

מאמר ו פר"ח, ר"אגטו הן נקלשאוב מים בכל שעה שירצה, ובלבד שימתין מללוש בהם עד למחר, וכ

שאוב בעוד להתחיל לכולים ימים כתב שאם צריכים להרבה  )עמ' קסג( חזון עובדיהב .)סק"ב( מרדכי

ילת זמן וב סמוך לתחל לשאהתחיהיום גדול, כדעת מרן. וכשאינם צריכים הרבה מים ראוי להחמיר ול

 ביה"ש.

 )אות מו( "חכהכתב ו וה'.ר 'לשם מצת מצאמבשם האחרונים שבשעת השאיבה י )ס"ק כג( מ"בכתב ה

 למצות מצוה.ים בעצמם לשאוב מים כמנהג צדיקים ואנשי מעשה שהולש

ם ה אחד, וכשהן לילם צינושלא ישאב בכלי נחושת, מכיון שהמים צריכי )סק"ט( אברהם מגןכתב ה

כתב  כלי פלסטיק,ימוש בין שולעני .)ס"ק כה( מ"בבכלי נחושת אינן מצטננים כבשאר כלים. וכ"כ ה

)פ"ו  מצוה מצותפר ובס .יח במיםרשראוי להימנע מכך, משום שפולטים  )ח"ג פי"א, ג( לציון אורבשו"ת 

 כתב שנתפשט המנהג להשתמש בכלי פלסטיק. הע' נא(

ש שאסור להשתמ (בסא אות רימן ס)ח"ג  מועדים וזמניםולעניין שימוש במי ברז ל'מים שלנו'. כתב ב

ממהרים ותערבו במים ות שהפיר , ויש לחוש שדינם כמיבהם, כיון שמעורבים בהם סמים לניקוי המים

כתב  ()סימן רטז יםשער יתבו"ת גם בש. )חוט שני פסח פי"ב סק"ב( גר"נ קרליץה. וכ"ד הלהחמיץ את העיס

ת שהמים הגגו שעל שאין להשתמש במי ברז, משום שמגיעים ממאגרים מגולים או מהדודים

 רבךאוי גרש"זה , וכ"דחוש לזהכתב שמעיקר הדין אין ל )שם( לציון אורבשו"ת  אמנםמתחממים בהם. 

  .פסח פ"ז ס"ג()הליכות שלמה 
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יד  בנגיעתם אם שג (ות באמן בד . ושו"ת הר צבי ח"ב סי)מקראי קודש ח"ב סימן ז אות ב גרצ"פ פרנקכתב ה

 פרסו כתבשו"ת בכמ"ש ולל, מהמים שלנו, אין לסמוך על זה כ םמורגש שהמים שלא לנו יותר קרי

כל בצעיתם, ולא ק באמים רשידעו חז"ל שע"י חום השמש יתחממו המ )אהע"ז סימן נג ד"ה וע"ד מורה(

 צחקי מנחתשו"ת כ"כ בוה. העיס ה נכנס לקמח בשעת הלישה ומחמיץ אתהמים מורגש החום, וחום ז

 .א, קמה() לויה בטשוכ"כ בשו"ת  שאין לסמוך על מדידת חום המים ע"י מד חום. )ו, מד(

ים שלא לנו הקל במל, יש קומות שבימי ניסן הוא זמן קרשבמ )הובא בשע"ת ג( מור וקציעהכתב ה

ת הבצק אלו א ש בארצותכתב שאסור ללו )א, קמה( הלוי שבטבשו"ת  אולםבדיעבד בשעת הדחק. 

מאידך  כם הם חמים.שבתו יתכןלמצות אלא ב'מים שלנו' אף אם המים שלא לנו קרים ביותר, משום ש

. והר ימן זי קודש ח"ב סמקרא) רנקגרצ"פ פמתחממים, כתב הלעניין ארצות חמות מאוד שאף ה'מים שלנו' 

ור קפידו על קירישרות ן אפשאם הדבר אפשרי ראוי לא לאפות שם מצות בזמן זה, ואם אי (צבי שם

 מקום האפיה, וכן המים יהיו מונחים במקום קירור. 

שאין זה  ח"ג פי"א, ג() ציוןל וראולעניין אם מותר לקרר במקרר מים שאינם 'מים שלנו', כתב בשו"ת 

לגבי  מב:( הערות פסחים) ישיבאל גרי"שמועיל, וכ"ש שאין לצננם ע"י הכנסת גושי קרח לתוכם, וכ"ד ה

"ב שעות יא ע"י לינת מם אלם חומקרר, משום שאין אנו בקיאים בטבע הדבר, ויתכן שאין המים מפיגי

 בלילה.

 צחקי תחמנ תכתב בשו" סה,ל בהם את העיולעניין חימום המים במקומות שהמים קופאים וקשה לגב

ף אם אליד התנור,  עמידםו להשאין להתיר לחמם את המים ע"י דבר המחמם מכל סוג שהוא א )ו, מד(

 א, קמה() וילה שבטובשו"ת  לים,יקפידו ע"י מדידה במדחום שחום המים לא יעלו על מים צוננים רגי

 רגילים. ונניםצמים מא יהיה חם יותר מיקל למזג את החדר באופן שיקפידו שאויר החדר ל

 שאיבת מים בשבת 

 .(פסחיםד ק"ספ רדכימ)' ה בליל דהיינו, ג"י אור המים לשאוב יש, בשבת באחד פסח כשחל: רמ"אכתב ה

ט מכין ט, דאין יו"ל יו"ה"ש שהביא שגם האופים ביו"ט שני אסורים לשאוב בבי )סק"ד( מגן אברהםה

ח מים יה"ש, או יקבשאוב לגוי ללחברו. ואם שכח לשאוב בליל ה' ישאוב בע"ש מבעוד יום, או יצוה 

ב האפשרות . אך לא כתק טו)ס" מ"בוכ"כ ה מביתו אע"פ שלא נשאבו לצורך מצוה, כיון דא"א בענין אחר.

 והוסיף שיש מתירים שאף הוא ישאב בעצמו בביה"ש. (מביתולהביא 

הודר הוא הזמן המא', ו ת ביוםכתב שאם רוצים לאפו )או"ח סימו לב. הובא בשע"ת ד( אפרים ביתובשו"ת 

ך מצוה הו בגדר צורזשבת, חו בנביותר, שיש זמן במוצ"ש לנקות את הכלים כפי הצורך, וגם האנשים 

התיר אפילו לש יש ביה"ל. ואם הוא סמוך ומותר לשאוב מים בע"ש אפילו אם הגיע כבר ביה"ש

 במקום שאין בזה יתרון הכשר.

 אויר תחת הניחם אםו .ש"בה מזמן קצת ולהקדים ש"ע לשאוב דמותר כתב נז( סימן) בית יהודהוב

 ,לשתיה היום שראוי כיון לחול וכמכין לצורך שלא זה ואין ,החמה מפני בבוקר להכניסם רשאי הרקיע

 ,השמשות בין שבת יוםב גוי ידי על לשאוב שהתיר צרור ש"מהר . והביא בשםממנו מעט שישתה וטוב

 .בזה ע"צ. השע"ת כתב ש)אות ג( מחז"ב. והביאו המעשה עשו וכן



 233 _______________________________________ מים שהיו בשכונת המת ובשעת התקופה
 מים שהיו בשכונת המת ובשעת התקופה 

ינים אם מל ידלהקפ איןש (תתנא 'סי חסידים ספר' עי) החסיד יהודה רבינובשם  (תקצג' סי) המרדכי כתב

 יבדכת ת המים.תות אא לשאת המים לילה גם אם הדבר יוצא ב'יום התקופה' שבדר"כ מקפידים ל

  .(ו"הט אקושט דפוספ"ה ) הגה"מ"כ בוכ ,רע דבר ידע לא מצוה שומר (ה ח קהלת)

 הוא וריםשימ דליל (שלט י"סוס י"ב ד"יו' עי) המת בשביל שלנו המים לשפוך שאין )שם( מרדכיעוד כתב ה

 (ו קטז תהלים)' ה פתאים דשומר חפס של לילות בשאר אומר הייתי וכן .:(קט פסחים' ועי מב יב שמות)' לה

 .השם במצות תקלה דבר שיארע וחלילה

; (ה"פ ימיימונ גהותוה שעה כל פרק ימרדכ) הנופלת תקופה או מת מכח שלנו מים לשפוך ואין :רמ"אכתב ה

 .ברזל בהם להשים לכתחלה טוב מקום ומכל

שאב לצורך מים שה, את שגם אם יכול להשיג מים אחרים שאין בהם חשש כלל )סק"ג( ט"זכתב ה

מ"ב רע. וכ"כ ה ע דברא ידאפית מצות מצוה לא ישפוך, שנראה כמזלזל במה שכתוב שומר מצוה ל

 .)ס"ק יח(

שכתב  שאף י' כא סק"א(סח"ד ) כיאלמל דבריולעניין הקפדה על 'מים מגולים' ב'מים שלנו', כתב בשו"ת 

וה יש צממ"מ לעניין  ולים,ים מגמשבזמנינו שאין מצויים נחשים אין להקפיד על  )יו"ד קטז, א(השו"ע 

ל חשים יש להקנצויים מם שלא שאם אינו מוצא מים אחרים, במקו )אות לג( כה"חלהקפיד ע"ז. וכתב 

 וללוש בהם למצות.

 סעיף ב':

  במין בארמים המכונסים 

 וך לשאיבתן,הם סמוש בכתב הב"י שמים המכונסים במקום הבנוי בקרקע, היה נראה שמותר לל

 בנין שבקרקעהרי השקע, שהרי הם מכונסים בכלי ואינם מתחממים מחמת החמה המהלכת תחת הקר

 ב"יתב הכ אך. ד"ראבה בשם (צט י"סוס שם) חיים בארחותמפסיק, וגם אין החמה מכה עליהם. וכ"כ 

 .דחקה בשעת לא אם דברב להקל אין כן ואם באר מי כמו חמין הם בחורף אלו שמים ו,ל הוגדש

, בדבר ללהק יןוא; שאיבתןל סמוך בהם ללוש מותר, ה"בסיסטירנ המכונסין שמים א"י :שו"עכתב ה

 .הדחק בשעת לא אם

כ"כ ו אובים.ש םוהוי כאלו ה ביאר שבמקום כינוס זה יש גם כיסוי מלמעלה, )ס"ק יא( מגן אברהםה

מים  וד כתב, שאם. עקב:( ירוביןע)שבת קכה. , והוסיף שהוא מה שנקרא 'דות' בש"ס )אות יא(חק יעקב ה

מחובר מטעם דהוי כ ז(כס"ק )"ב מוכ"פ ה זורמים לתוכו כל הזמן מהנהר אין מועיל מה שהם מכונסים.

 ים.שרצה להקל בזה, שכל מים שמתווספים מתבטל אליה רבהכה דלאלנהר. 

 שדינם כמי ס"ט() חןשולהערוך ן מים שלנו בצינורות המובילים את המים לבתים, כתב הולעניי

 בביה"ש והלינום כל הלילה. בארות, ואין להשתמש בהם אא"כ שאבום
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כבר ינת לילה, שכים לם צרישמי גשמים שנקלטו מהאויר אינ )ח"ו סימן ב' אלפים קע"ב( רדב"זכתב ה

 הם צריך שלאבש תכף ינו לאוהוסיף: מיהו אם  )ס"ק כח( "במנתקררו באויר דרך ירידתם, וכ"כ ה

 יעמידם במקום שתפוג צינתם.

 סעיף ג':

 לישה במים חמים והדין בדיעבד 

 )מב.(שנינו בפסחים 

ביה ייר, ולא תגן המולמין "דרש רבא: אשה לא תלוש בחמה, ולא בחמי חמה, ולא במים הגרופ

ו באחד שמצננת ופת בו מקטשני כלים, אחד ש ידה מן התנור עד שתגמור את כל הפת. וצריכה

 : אסור"שי אמרב אראת ידיה. איבעיא להו: עברה ולשה מהו? מר זוטרא אמר: מותר, 

)יב: ד"ה ן הר" עיכובא.ינם ללנו אספק הגמ' 'עברה ולשה' הוא רק על מים חמים, אך מים ש רש"ילדעת 

ברה אקנסא שום שעמלא אשום חימוץ נו מביאר בדעת רש"י, שמה שאסרו במים שלנו אי ורב אשי(

עיות, על כל האיב ' הואהגמ סובר שספק רי"ףה אמנם ואם עברה ולשה במים שלא לנו מותר. דרבנן.

בשם  (:לא עט לאוין) ג"סמהכ"כ ו .)ה, יא(מב"ם רוכ"כ ה ולכן יש להחמיר במים שלנו אפילו בדיעבד.

הלק חו"מ ) םחיי אורחותוה לאכול מאותה הפת.שכשעברה ולשה בכל אלו אסור  .(כט פסח' הל) ג"בה

 ן.כתב שכל האיסור הוא באכילה, אבל בהנאה מותר אפילו בחמי סימן ק(

 םבה שיןל ולכתחלה ותר,מ ולשה שגגה אם אבל ולשה, שהזידה עברה דדוקא .(יא שם) יראיםכתב ה

 מירוהמח רץפ לגדור כדי ושלח והוסיף שראוי (ג"ע מב ג"ח ה"נ) ירוחם רבנווכ"כ  אפשר. דלא היכא

 ברכה.  עליו תבוא

מים  וה בעינןשרק למצה של מצ (צב' עמ ב"ח) גיאת אבן י"רוה (ד"ע קכט מצה' הל ב"ח) עיטורה בעלדעת 

' סי ב"פ) ש"ראה אך ימוץ.ני חשלנו, והראיה שניתן להשתמש בבצקות של גוי כל שלא ניכר בהם סימ

 בין לחלק וץ איןש לחימיש חששמים שלנו, שבכל מקום  חולק עליהם, וסובר שלכל המצות בעינן (לא

 .תפ לשאר תמשומר מצה בין חילוק איןהעלה ש )ה, יא(גם הרב המגיד  אכילה. לשאר מצה כזית

 לגדו דודמ הגרופים מיםב ולא, בחמה אלא נתחממו לא אפילו חמין במים ללוש אין: שו"עכתב ה

 לשו עבר אםו, תחתיו האש כשאין אפילו, פושרים שבתוכו ומים האש מקום על ותלוי עבה שנחשתו

 שוגגדב ומריםא ויש. לנו שלא במים בלש ומתירין חולקין ויש. אסור, לנו שלא במים בין באלו בין

 בשוגג ברע אם להתיר שי דחק בלא ואפילו: כתב רמ"אוה. עליהם לסמוך יש הדחק ובשעת, מותר

 .(י"וב ירוחם' ר) לנו שלא במים ולש

ם, את חום המי ד שומרשהדו ביאר שאין הכוונה שחימם את המים בדוד, אלא )ס"ק יב(מגן אברהם ה

 ולכן לא מועיל מה שהיו שאובים בתוכו.

שרק בלילה הראשון יש  )סק"ו( ט"זוכ"כ הפירש שאם אין לו מים אחרים מותר ללוש במים אלו.  ב"חה

רים, כדי שלא לבטל המצוה מדאורייתא, לסמוך על המקלים ללוש בהם לכתחילה כשאין לו מים אח
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כתב שגם השו"ע לא  )ס"ק יד( אברהם מגןה. )ס"ק לו( מ"באך בשאר הימים יאכל דברים אחרים. וכ"כ ה

 נתכוון להתיר אלא אם לש בדיעבד ואין לו עיסה אחרת.

יון כן ללוש בהם שאי איטב"רוה )בתשובה, סימן לה( רמ"אולעניין מים חמים שנצטננו לגמרי, כתב ה

 אבל לא בחמי האור, חמיב התיר. וגם הרמ"א לא החמיר אלא חק יעקבה אךשפעם אחת היו חמים. 

בר ולש בהם גון שעכרובה משיש לסמוך עליהם בשעת הדחק. או בהפסד  )ס"ק כט( מ"בחמה. וכתב ה

 אחר שיצטננולשרים, ם פוכתב שאם נתן מים בדוד וכעת ה )ד"ה ומים(באור הלכה הרבה מצות. וה

 מותר לכו"ע.

 סעיף ד':

 מים שלא לנו ונתבטלו 

 ולנ שלא םמי שהתיר יצחק ר"ב יהודה ר"ה מורי שראה יחיאל ר"ה אומר" :(לא עט לאוין) ג"סמ כתב

 (לאות פ"ה ) הגה"מכ"כ ו". והותרו הלישה קודם כבר ונתבטלו הואיל שלנו מים ברוב שנתבטלו

 ,בתרי חד והיינ ,רדקאמ רובב דנתבטלושהעיר הב"י, שנראה מדבריו  אלא .(רכט' עמ רכב' סי) ק"סמהו

 רוב. בשבטל  כתבו ת ל()פ"ה או הגה"מו )לאוין עט( סמ"גה אולם שבפחות מכך לא בטל. ומשמע

 . בהם לשין, שלנו במים בתרי חד שנתבטלו לנו שלא מים :שו"עכתב ה

 בן לכתחילה,תר לעררה מו, וכתב שלכאולבטל ברוב הביא את דעת המתירים טו( )ס"ק אברהם מגןה

 , וא"כ מותרונניםצעשו נשהרי אין הטעם משום איסור, אלא שכשלא לנו הם חמים, וכשנתערבו 

שלא  שאם רואה ן יא(כח סימקכלל ) חיי אדםוכתב ה .)ס"ק לח( מ"בוכ"כ הלצננן לכתחילה, ונשאר בצ"ע. 

ע ח"א עמ' . הליכו"עמ' קסד) הובדיע חזוןיספיקו לו המים שלנו, מותר לערב בהם מים שלא לנו. וכ"כ ב

 רי.חד בת א"צו, והוסיף שבדיעבד די שיהיו המים שלנו יותר מהמים שלא לנו, (רפח

תרי ד בבעיסה ח ל לתת, אבשההיתר הוא דוקא אם נתערבו מים במים קודם הלישה אליה רבהכתב ה

דיעבד, במצדד להקל  ה רבההאלישבמים שלנו אסור, ואפילו בדיעבד יש לעיין אם נתן במזיד. ואע"פ 

 .)ס"ק לט( מ"בכמה אחרונים החמירו. וכ"כ ה

 דעת ,שנצטננו עד צוננין םמי בהרבה שנתערבו פושרין או חמין מיםכתב ש )ד"ה מים( הלכה הבאור

 חמיריןמ ישע דיבגו יוסף חקה ,מנגד. בצונן שנתבטלו כיון להקל אליה רבהו יעקב חק, שבת עולתה

באור ה לכן כתב. ושלנו במים א"כ ההיתר מצינו דלא בזה מפקפק ג"פמ. והאלף מגןב משמע וכן ,בזה

 מניעת וא מרובה הפסד במקום בדיעבד אכן ,ליזהר יש בודאי לכתחלה בהם ללוש לעניןש הלכה

  .להקל יש טוב יום שמחת

 סעיף ה':

 נתינת מלח במצה 

 )לט:(שנינו בפסחים 
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 אחדעבדיה במיש - לא קשיא: הא -"אמרי דבי רבי שילא: ותיקא שרי. והתניא: ותיקא אסור! 

 עבדיה במיא ומילחא"ד -ומילחא, הא 

  .יןמחמיצ אין פירות מיד - שרי בקימחא ומילחא מישחא .קמח מאכל - : ותיקארש"יופ

שדוקא  ל פסח,ך לחם שלמד מגמ' זו שמותר לתת מלח לתו '(ומדאמרי ה"וד ותיקא ה")יב. ד ר"ןה

 כשמבשל אסור משום שמחמיץ אותו, אבל לחם לא. 

ם למנהג זה: מביאישטעמים  והביא ,מצה בעיסתהביא את מנהג אשכנז שלא לתת מלח  )ב, כג( רא"שה

 תוכהלכ תוקןמ שאינו דעור ,אהי ראיה ולאו .מליח דלא מצה הן עורות שלש עט.( )שבת מדאמרינן. א

 שי. ג. מלח מחמם קצת, והכרותח דמליחה משום .ב. בחימוץ נגמרה שלא כעיסה מצה ליה קרי

 מהרמ דמלח יאה ראיה ולאו ,שרי ומשחא במילחא ותיקא מהכא חימוץ גורם אינו דמלח ראיה מביאין

 ןמביאי יש .ד .החימוץ גורם אינו לבדו המלח פירות במי נילושה אם אבל ,במים כשנילושה החימוץ

 יש שבודאי יפ על אף בהן איןיוצ בשוק למכור עשאן נזיר ורקיקי תודה חלות )לה.( דתנן מהא ראיה

 על הקרב דברב אלא מלח ותניןנ דאין בידם הוא וטעות. מלח תקריב קרבנך כל על כדכתיב ,בהן מלח

 .וקומץ ופדרים אברים כגון המזבח גבי

 מפני חמץ אוכל אילוכ מלוחה מצה והאוכל מלח ליתן שלא ליזהר שיש כתב (תקצד' סי) מרדכיה

 בפסח צהמ למלוח להתיר רוצה היה ט"רשבשכתב  '(ש אותפ"ה ) "מהגהו .בעיסה חום מוסיף שהמלח

 .ריןבפוש לש וכמ והוי (נ"וש. וע פסחים) כרותח הוא הרי דמליח אוסרים וחביריו ,ראשון מיום חוץ

 תרתמו מיד פהתא אם מלח מעט בה נתן אםש כתב (ג"ע ט מח' סי בו . הובא בכלכז' סי דעים תמים) ד"ראבהו

 לאש נהגו עכשיוו סור.כלו כך אורק אם נותן כמות מלח שלא ניתן לאו .יתן לא לכתחלה אבל באכילה

  .המנהג לשנות ואין באחרות ולא מצוה בשל לא מלח שום לתת

המתירים,  וא מןם חלושות, והשראיות האוסרי (קנג' סי ומיוחסות רכד, תנה' סי א"ח) כתב א"רשבה אמנם

. שמורה הבמצ ניןנות ואין יריןשמחמ אלא ,נוהגין אנו וכן ,'וכו שרי ותיקא שכתב ממה והביא ראיה

 .דברה ונכון ,כלל בעיסה מלח ליתן שלא המנהג פשוט עכשיוהעיר ש ב"יוה

 אסורל יש דבדיעב ואפילו כתב: רמ"אוה .הדבר ונכון, במצה מלח ליתן שלא נוהגין :שו"עכתב ה

להטעימה  םישכמות שנותנ סובר שאין להחמיר בדיעבד במעט מלח. )ס"ה( פרי חדשה. (ע"וד מרדכי)

 אינו מחמיץ אותה. 

ח בו שמעט מל "ד הכלעסמוך כתב שאם נפל לתוכה גרגיר מלח תאפה מיד, ונ )ס"ק טז(מגן אברהם ה

ד נה שאופה מישהכוו ב(ס"ק מ) מ"בכתב דה"ה אם נתן. וביאר ה )אות מט(בשער הציון  אינו מחמם.

 ואינו משהה אותה אע"פ שמתעסק בבצק ולא נותן לו להחמיץ. 

פני  י מותר לקטףיה ודאחר אפשודאי כל האיסור הוא דוקא קודם אפיה, אבל לא )ס"ק מא( מ"בכתב ה

 זהר.לילות יש לישתי הבצוה המצה במי מלח, ולהחזירם לתנור כמו שעושים בחוה"מ. ומ"מ למצת מ
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בדיעבד  כ אין לאסור, וא"כמים כתב שמלח שלנו שנעשה ממי הים לכו"ע הוי )ד"ה נוהגין( באור הלכהה

 ם היה בשוגגפרט א, ובבמלח שלנו בכל גווני. והוסיף הביה"ל שבכל מקרה מקלים במעט מלח

 שמקלים בדיעבד.

 סעיף ו':

 לישה בתבלינים 

  :(כג) במנחותשנינו 

צה מתובלת; מנקראת יא אלא שכשרה, מצה ה -"תיבלה בקצח, בשומשמין, ובכל מיני תבלין 

וי ינן, בטיל הטל אזלבתר קא סלקא דעתך דאפיש לה תבלין טפי ממצה, בשלמא למאן דאמר: ב

וו הבלין מי קא תלינן, אז כמבטל, דלכי מעפשא הוי לה כתבלין, אלא למאן דאמר: בתר מבטל

 לא אפיש לה תבלין"ד -ינן מצה? הכא במאי עסק

 לתוך הןב יוצאוכ הקצחו והשומשמין התבלין לתת מותרהביא גמרא זו להלכה: " )ה, כ( רמב"םה

 (כג י"סוס) רא"שוכ"כ ה ."בהן לקטף או וחלב דבש או ושמן במים העיסה ללוש מותר וכן, הבצק

 צוה.מלדעתם זוהי מצה עשירה שכשרה, אך לא למצת  .(תקצד י"סוס) מרדכיוה

 אאל כן נאמר אל וליאתב "הביא סימוכין לדברי הרמב"ם, אולם לאחר מכן כ )ה, כ( ראב"דה אבל

 ו, ה()תב כ". עוד עיקר כןו לא עיסות כשאר אדם לכל להתיר אבל מיד אותה אופין שהיו בזריזים

  .צהמ חובת ייד בה יוצאין ןואי עשירה מצה ליה הוה כן לא דאם כלומר ,מיירי משנאפית דכשתבלה

ד ומחמם י שהוא חלפ פלפלין הב ליתן אין מקום ומכל (. הביאו הרא"ש שםרעג' סי' עי) רוקחה בספר כתוב

 . העיסה

 מ"ומ; מצה טעם בה שיש יוןכ כשרה, תבלין ובמיני ושומשמין )ציפורן( בקצח המצה לש :שו"עכתב ה

 וכן; וראס יעבדבד אפילו, ליןופלפ: רמ"אוכתב ה. העיסה ומחמם חד שהוא לפי, תבלין בה ליתן אין

 .(ב"מהרי) סיד בה נפל אם

 לין.משיעור התב צה חוץזית מכהעיר שגם אם אוכל מצה מתובלת, צריך לאכול  )ס"ק יז( מגן אברהםה

 .פרי חדשוכ"כ ה

קנו פל עליו יסלנבל אם ור, אשדוקא אם נילוש בתוכו אס )ס"ק יט( מגן אברהםלגבי הפלפלין כתב ה

 .)ס"ק מח( מ"בוכ"כ הומותר. ואין להקל בזה גם בדיעבד. 

אליה ה אולםכום. "ה לכרר דהכתב דזנגביל דינו כפלפל, ואפש )שם( מג"אלגבי שאר מיני תבלין, ה

ם ל החמירו משוק בפלפשר, ות כ()א יעקב חקפסק להתיר באכילה כל מיני תבלין, וכ"כ ה )סק"ו( רבה

 שהוא חריף יותר מהשאר.

שובה למצה אינה חשום שדמשמע שיוצאים בה י"ח בלילה הראשונה מ )ס"ק יח( מגן אברהםכתב ה

ה , ואינה כשרים בזהחמירשיש המ )ס"ק מו(מ"ב עשירה. וממילא אסור לאוכלה בערב פסח. וכתב ה

  יש להחמיר.דסיים ח, ובזה בליל פס אלא בשאר הימים, שהיא בכלל מצה עשירה ואין יוצאים
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 ובו ג' סעיפים

 שיעור חיוב הפרשת חלה –הקדמה 18

 מהי הכמות החייבת בחלה 

 : )א, ב(שנינו במשנה בעדויות 

אלא  לא כדברי זהי זה ודבר"שמאי אומר מקב לחלה והלל אומר מקביים, וחכמים אומרים לא כ

שה וסי אומר חמי, רבי יביןחייבים בחלה, ומשהגדילו המדות אמרו חמשת רבעים חיקב ומחצה 

 פטורין חמשה ועוד חייבין"

 )פג:(עוד שנינו בעירובין 

יסת בר. וכמה עדכדי עיסת המ -ם. וכמה עיסותיכם כדי עיסותיכ -"תנו רבנן: ראשית ערסתכם 

ייבת בחלה, ועוד ח רבעים קמחכתיב והעמר עשרית האפה הוא. מכאן אמרו: שבעה ד -המדבר 

 שהן ששה של ירושלמית, שהן חמשה של ציפורי"

 ' יוסי. פסק כרמשמע ש )עירובין פג: ד"ה שבעת( תוספותמה אולםכאן פסק להלכה כת"ק.  טורה

ן. סאי 3איפות. איפה =  5. לתך = איפות 10נקדים ונפרט את שיעורי המידות למען הסדר הטוב: כור = 

 כזיתות. 2יצה בקליפתה. ביצה = ב 1.5רביעיות. רביעית =  4לוגין. לוג =  4קב = קבין.  6סאה = 

 ד( )הל' חלה סימן רא"שכ הביצים וחומש ביצה. וכ" 43כתב ששיעור חלה הוא  )פסחים כג:( רי"ףה

ביצים, נמצא  6לוג הוא  לוגין וכל 72-והחשבון הוא כך: העומר עשירית האיפה הוא, איפה שווה ל

ער מידה זו צה לשא"ש שהרוביצים, ואם נחלקם לעשירית נקבל שיעור זה. והוסיף הר 432באיפה 

)פ"ו  "םרמבדה. גם הוא המהאים ממלא כלי מים ונותן לתוכו מ"ג ביצים בינונים ושיעור המים היוצ

סלעים ושני שלישי הסלע  86כתב שזהו שיעור להפרשת חלה, והוסיף שהם משקל  מהל' בכורים הט"ו(

 10*10יא מידת הכלי הנ"ל הוזוז מזוזי מצרים בזמן הזה.  520טים שבמצרים. שהם משקל מקמח חי

 תשיעי שני פחות צבעותא שבע בה שיש מדה וכןאצבעות ותשיע אצבע בקירוב.  3אצבעות, ברום 

 מדת יאה אצבע תשיעי ניש פחות אצבעות שבע ברום אצבע תשיעי שני פחות אצבעות' ז על אצבע

 4הסלע הוא דוע ש"ם שהדבר יביאר את דברי הרמב ב"ימרן ה .עולים הם כאחד המדות ושתי, העומר

 זוז 520)שהוא מח הוא שיעור חלה קדרהם  520מעין = דרהם, נמצא משקל  4מעין, וכל  6דינר, והדינר 

 .דרהם( 518מצרי שהזכיר הרמב"ם. והאמת היא שע"פ החשבון יוצא ששיעורו הוא 

 שהרביעית ומצאשיכל,  הדיוק בתכלית מדד את המידות כברכתב ש פ"א מ"ב()עדויות  פיה"מהרמב"ם ב

 ושבעה לעשרים קרוב המים ומן, דרהם וששה לעשרים קרוב היין מן מחזקת התורה בכל האמורה

 ומצאתי. דרהם עשר לשמונה קרוב החטים ומקמח, דרהם ואחד לעשרים קרוב החטים ומן, דרהם

 האלו הדרהמים וכל. החטים מקמח בקירוב דרהם ועשרים מאות חמש המדה באותה חלה שעור

                                                   
 סיכומנו להלכות חלה סימן שכד, ע"ש באריכות לפרטי הדינים. ההקדמה לקוחה מתוך 18
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כתב: שהנפח לא משתנה בחישוב בין מין למין, אך המשקל של החיטין  )ב, ו(. ובפהי"מ לחלה מצריים

והשעורין וכן כל מין ומין משתנה מאחד לאחד, ולכן לא השמיע לנו שיעור החלה במשקל אלא 

 .מאד ברורה וטעותו טועה זה הרי במשקל חלה שעורבמידה. וכל מי שנותן 

 שבוליב "כוכ, (פט' סי חלה' הל בו-בכל הובאו) מלוניל אשר רבינוו גאון סעדיה רבינוו גאון האי רב לדעת

 של ם"דרה 777 הוא שמשקלה נפח מידת הוא' בגמ שהוזכר וחומש ביצים ג"מ שיעור, (ריב' סי) הלקט

 27 הוא לוגה כשרביעית, לוגה משיעור שליש שני היא שביצה ם"הרמב שכתב מה פי על זאת. נוזלים

 משוחו ביצים ג"מ של בהכפלה זו כמות פשוט ובחישוב. ם"דרה 18 היא זו מכמות שליש ושני, ם"דרה

 כדבריהם נקט הבא"ח.ו. ג"ק 2.400 הוא חלה שיעור שבסיכום הרי. ם"דרה 777 היא התוצאה

 קמחמ ם"דרה כ"תק הוא מחק רבעים חמשת ומשקל ...רבעים חמשת אלא חייב ואיןכתב:  שו"עמרן ה

 רוםב, צבעותא עשר על אצבעות עשר המחזיק כלי ע"פ הרמב"ם: רמ"אוהוסיף ה. שבמצרים חטים

' ב ותפח אצבעות' ז הב שיש מדה וכן. החלה שיעור הוא, בקרוב אצבע ותשיעית אצבעות שלש

. העומר הוא ,אצבע תשיעיות 'ב פחות אצבעות' ז ברום, (אצבע תשיעיות' ב פחות' ז על) אצבע תשיעיות

 .יד של גודל רוחב הם אלו האצבעות וכל

 520-ולה יותר מיסה גדעפסח בכתב שאין לשין  )ש"א פ' צו אות יט. ש"ב פ' שמיני הל' חלה אות א( בא"חה

, משום שכך עות שהובאו לעיל()כפי הדדרהם  777דרהם, ושיעור עיסה שחייבת בחלה הוא קמח משקל 

 קול. ועיין בשו"ת (43.333*18)ם דרה 18שבון של מ"ג ביצים וחומש ביצה, שכל ביצה שיעורה עולה הח

דרהם  520-יותר מ לשין שאין שדברי הבא"ח סותרים! שמתחילה כתב )לגר"א טופיק. ח"א סימן ל( אליהו

וד, מדוע שיער לפי מידת דרהם. וע 777ומשמע שזהו שיעור חלה, ואח"כ כתב ששיעור חלה הוא 

 מעשהר שם ספיא במשקל אחר שכבר כתב הרמב"ם שמשקל המידות משתנה מדבר לדבר?! והב

 דוד ביתיפריש בלא ברכה. ומצא בשו"ת  777דרהם ועד  520-שכתב שמ )לר' ניסים כדורי, דף קנג( ניסים

מידה שכתב בלשער  איןדס"ל שכל שיעורי תורה נמדדים בנפח ולא במשקל, ש )חיו"ד, סימן מג(

דם במקומו אל כל ישקושהרמב"ם משום שהוא כתב שיעורו לפי המידה של קמח מצרים, אבל לא 

רבה יותר ילוש הצריך ששמצרים, ולכן נראה דרהם קמח, כי יש קלה ויש כבדה יותר משל  520

לעשות  יפך, מי שבאכן ההר. ומשיעור זה, עד שיצא הספק מליבו שודאי לא תהיה הכבדות עולה יות

ית מדברי הרב בוספק. נס למעט פחות משיעור זה יזהר שיקח הרבה פחות משיעור זה למען לא יכ

מח קבא"ח שיעור הלדעת ם שי שהבינו רבידוד הבין הרב קול אליהו שזוהי כוונת הבא"ח, ולא כפ

לספק.  ליכנס רמב"ם כדי לאהדרהם, אלא הכוונה שצריך לקחת יותר משיעור  777החייב בחלה הוא 

 גרם, כדברי הבא"ח! 777וא השכתב ששיעור חלה  )השמטות לאו"ח דף קלו(עוד הביא בשם הרב בית דוד 

עיסה שכמות הקמח שבה אינה עולה על א.  (16 יוןגל ז"תשנ אייר-)אמונת עיתך ניסן גר"מ אליהודעת ה

 1.666ב. עיסה שמשקל הקמח שבה הוא מעל  .אין שום חיוב להפריש ממנה חלה, ק"ג קמח 1.666

ועדיף שלא לאפות עיסה בכמות זו כדי , ק"ג יש להפריש ממנה בלא ברכה 2.400ק"ג אך הוא פחות מ 

יש להפריש ממנה  -ק"ג ומעלה  2.400מ ג. עיסה שמשקל הקמח שבה הוא  .שלא להכנס לספק

שחיוב חלה בברכה הוא רק במשקל של קמח שתואם  מפני שכמות זו חייבת בחלה בודאות., בברכה

את משקל המים במידת הנפח של מ"ג ביצים וחומש. מתוך הנחה שגם אם הקמח בימינו כבד יותר 
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 וחשבון משקל המים בנפח שלודאי שאינו כבד יותר מהמים שבימינו. , מהקמח שבתקופת הרמב"ם

 ק"ג. 2.400מ"ג ביצים וחומש הוא 

ור ששיע סח עמ' קעו(זו"ע פחרכג.  )יחוה דעת ח"ד סי' נה. הליכות עולם ח"א עמ' רפח. וח"ה עמ' גרע"ידעת ה

גרם, נמצא  3דרהם הדרהם, ושיעור  520הקמח של העיסה שחייבת בהפרשת חלה בברכה הוא 

פחות מכן פטורה מן וגרם,  1560בת בהפרשת חלה בברכה הוא ששיעור הקמח של העיסה שחיי

החישוב  הלאה, ולכן ש וכןת יבהחלה. והעיר ע"ד הבא"ח, שברור הוא שיש הבדל בין מידת מים למיד

וכ"כ  ר משקל אחר.כל דבלחשב של הבא"ח אינו נכון לעניין שיעור חלה, כפי שהעיד הרמב"ם שיש ל

יצה מהקמח יעור בש, מ"מ שמשקל ביצה מן הפת הוא י"ח דרהםשאע"פ  )סימן פב(בשו"ת בית דוד 

י הדור ותם של גדול"פ עדעוה' בספרו 'שיעור מק גר"ח נאההוא י"ב דרהם חסר שליש. והביא שכ"כ ה

היא עיסה  ת חלההפרשלבירושלים, ובראשם מהרי"א הרצוג שהעיד ע"פ גדולי הדור שהשיעור 

 . גרם( 75א )שכל אוקיה הי שנעשתה משבעה אוקיות קמח

ס"מ ואת  2.4-א כני הודם בנוארוחב האגודל של  )או"ח קונטרנס השיעורים סימן לט( חזו"אוהנה לדעת ה

שבון זה חביצים. לפי הלפי  ולא מידת נפח הכלי בו מודדים את שיעור החלה יש למדוד לפי שיעור זה

. ושיעור הכלי למדידה ס"מ( 6.48ס"מ* 4.8ס"מ  4.8אצבעות= 2.7אצבעות* 2אצבעות* 2) סמ"ק 150רביעית היא 

ודל רוחב אג (עורי תורה סי' ג עמ' קנח)שי גר"ח נאה. ולדעת הס"מ( 7.46ס"מ* 24ס"מ* 24) סמ"ק 4,297זו הוא 

כלי הה וחצי שבזמנינו, לכן נפח סמ"ק, שהוא כביצ 86.4ס"מ, ולפ"ז רביעית הוא  2באדם בנוני הוא 

ו"א שה בלא ברכה, לדעת החז. ומ"מ לעניין הפרס"מ( 6.22"מ*ס 20ס"מ* 20)סמ"ק  2,488למדידה הוא 

ס"מ. ולדעת הגר"ח נאה  2גרם מפריש בלא ברכה, כדי לחוש לדעה שהאגודל הוא  1,200ממשקל 

 גרם מפריש בלא ברכה. 1,250משיעור של 

דידות שעשה פי המלורו אלא שעדיין יש להעיר על השיעור הנ"ל, שהרי הרמב"ם שיער את שיע

יעור פריש חלה משיש להכן שם, וכנראה שהיה קמח מלא, אך כיום שהקמח טחון הדק היטב יתבמצרי

עור ים, ועלה שיע"י מ דידהכתב שעשו מ )או"ח סי' תנו אות יב( כף החייםקטן עוד יותר. ובאמת שב

 15זיק ועלה שכלי המח , ומדדו ג"כ הקמחדרהם פחות ממ"ש הרמב"ם( 3)שהוא דרהם  15הביצה כמו 

ו קמח שלנמחו"ל קל יותר  דרהם, שהרי הקמח קל מהמים. וקמח של 10מים מחזיק קמח כמו  דרהם

דרהם מקמח שלנו  430כמו  הוא כיון שטוחנים אותו יותר דק, ולפ"ז שיעור מ"ג ביצים וחומש ביצה

דרהם, יש  520אנו נוהגים להפריש בברכה רק משיעור שונ"מ דאע"ג  ,גרם( 1300 -)שהוא מעט פחות מ

 משקל סגולי ות שלטבלאפריש כבר מהשיעור הקטן ללא ברכה. וכן לפי הנתונים שמובאים בלה

"כ שיש להפריש חלה מכמות קטנה . ונמצא א59%-55%בימנו מובא שקמח נע בין משקל סגולי של 

 17.5)לפי ביצה של גרם  1197.5בהרבה ממה שהביאו הפוסקים ואפילו המקלים שבהם, וזה יוצא בין 

וכן העלה ר'  (59%קל סגולי של דרהם ומש 18)לפי ביצה של גרם  1321.3, עד (55%קל סגולי של דרהם, ומש

 ה.ן מעשענייאהרון כהן נ"י בקונטרס על נושא זה. ויש עוד לעיין בסוגיא זו ל

 כיצד מודדים את הקמח 

על  כתבו שכשמודדין במידה בפסח או לצורך חלה, אין להכביד )נב: ד"ה חסרה(במנחות  תוספותה

שם הוסיף שלכן צריך להניח את  שיטה מקובצתהסולת דא"כ נמצאת יתירה כמו לענין מנחות. וב
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בשם רבני אשכנז, שאין צריך להדק את הקמח בידיו בתוך  )פסחים מח:( מאיריהקמח בנחת. וכ"כ ה

כתב שיש לפקפק במידה זו אם לשער אותה לפי  כל בוהמידה, אלא קמח כמו שהוא קבוץ. אמנם ה

שהבין בדברי הדרכי משה שם  )או"ח תנו סק"ד(קמח רפוי או בעצור מחובץ. ועיין במחצית השקל 

שפשט את ספקו של הכל בו שיש לשער לפי קמח בפיזור כמו שהמוכרים מוכרים קמח. והגר"י 

)שיעורי  גר"ח נאהה אךבאופן הרגיל.  קנייבסקי בשיעורי המצוות כתב שלא ידחוק הקמח אלא נותנו

כתב שלא ידחוק את הקמח בידיו, אולם כתב שינענע את הכלי איזה פעמים ע"י  תורה פ"ג עמ' קנט(

סמ"ק,  2,500דפיקה בשולי הכלי כדי שיתמעכו החללים שבתוכו. ועפ"ז יצא לו ששיעור הכלי הוא 

גרם.  3.205רמב"ם משום שהדרהם הוא דרהם שהזכיר ה 520גרם. ולדעתו זהו שיעור  1,666שהוא 

 .(2)חלה פ"ב הע'  משפטי ארץוע"ע ב

 שינוי המידות 

פי שיעור עשה לדות ששנתברר לו ע"פ מדי )פסחים קטז: ד"ה והואיל. הובא בפת"ש א( צל"חכתב ה

 יהה ולכןחצי! כהוא  מינוהאצבעות שכתב הרמב"ם, שהיחס בין הביצים והאצבעות מזמן חז"ל לי

 שלנו יםביצ ו"פ כמדת יהשיה עד ברכה בלא החלה יקח שלנו ביצים ג"מ שמחזקת מדה שעל מזהיר

 ועיין, כן שכתב תיראי סימן קה( )עיין מעשה רב א"גרה בהנהגות שגם כדומהש פת"שוכתב ה .יברכו אז

 .זה בענין שהאריך )טרפות, קונטרס התשובות סימן טז( אפרים בית בספר

"כ, באכילה ביו ון זה"פ חשבעכתב שאין להקל  ובשו"ת ח"א סימן קכא()על השו"ע.  תשובה מאהבהב אולם

, והוא גודליו שלו ב ע"פחיש משום שהצל"ח לא בא להקל אלא להחמיר בשיעוריו. עוד כתב, שהצל"ח

בשו"ת  גם ם בנוני.של אדמפול כהיה ארוך בדורו משכמו ומעלה גבוה מעל כל גבוהים, ואגודלו היה 

נות ולכן אין לש ן מרןת מזמתב שמעולם לא שמע מפי רבותיו שהשתנו המידוכ )ד, לב( ישכיל עבדי

ר זה של . ועוד, שדבפנינות שלאותם ע"פ טענה שהמידות כיום שונות וכפי שהעידו כל גדולי הדורו

ר יון שהוא דבכהמון המנו משינוי המידות אם באמת נעשה, היה לו קול למרחוק וא"א שלא ידעו 

 מפורסם. 

ינוי ביצים לבין שנוי הן שיכתב לחלק בי לג. וע"ע בספרו יבין שמועה מאמר חמץ החלק השני( )ג, תשב"ץב

י פקום עד כדי ום למממק מידות האדם, לגבי הביצים רואים בחוש שיש הבדל בין גודל הביצים

 ר לפי מידותן לשען אישתיים, אמנם מידות האצבע והאמה נשארו כפי שהיו מקדמת דנא. ולכ

את  ר לשער כיוםשאפש ף י(סעי) ערוך השולחןלפי אצבעות וכד'. בדעה זו החזיק גם ה הביצים אלא

פקפק שראל ואין לצות יתפו מידות חכמים לפי הביצים הגדולים שיש לנו, ושכן המנהג פשוט בכל

שיוצאים  י המיםר לפשאין לשע )או"ח סימן קכז( חתם סופראת דברי ה דחהבזה כלל. ובדבריו 

מהיבש, כפי שעולה  2.5לקי דל הביצה, משום שהערך הסגולי של המים הוא אחד חכשמשערים את גו

 מהגמ' בשבת עז. שרביעית דם כשיקרוש יעמוד על כזית.

 שיעור לפי הקמח או העיסה 

רצה לומר שהמידה החייבת  )הל' חלה סימן ב. וכן בתוס' רא"ש פ"א מ"ד. ושו"ת הרא"ש כלל שני אות טו( רא"שה

בחלה היא הקמח שיוצא מטחינה של חמשת רבעי הקב תבואה, כמו שמצינו בעיסת המדבר שאספו 
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עומר גרגירי מן וטחנו אותם ומזה הייתה העיסה. ומכיון שנפח הקמח גדול מנפח התבואה יש 

לי, שזוהי להפריש חלה בברכה רק מכמות קמח הממלאת כלי בנפח כזה ועוד גודש הקמח מעל הכ

 רשב"אכמות הקמח היוצאת מתבואה בנפח הנ"ל. אמנם הוא שואל את הרשב"א מה דעתו, ובשו"ת ה

ענה שמודדים שיעור קמח הממלא את המידה הנ"ל ולא תבואה, דאם כדברי הרא"ש א"א  )א, תסה(

וא לעמוד על מידה זו, דמאן לימא לן כמה היה מתרבה המן. ונתת דבריך לשיעורין ואינו. וכן ה

שגם מדברי הרא"ש  ב"יחומרא הבאה לידי קולא, שיפטור עצמו מחלה ויבוא לאכול טבלין. וכתב ה

נראה שכך דעתו, שהרי הוא מעיד שכל רבותיו לא היו מודדים במידה גדושה, אלא שהיה לו קשה על 

'מלא  סובר שמשערים )פ"ו מהל' בכורים הט"ו( רמב"םדבריהם והיה מבקש מי שיתרץ לו קושייתו. גם ה

כתב שמודדים בתבואה, וכשמודדים בקמח צריך מידה גדושה. וביאר  טורה אמנםהעומר קמח...'. 

, דאע"פ שמדברי הרא"ש משמע שיש לשער לפי קמח, כתב כך הטור משום דכיון שכך נהגו ב"חה

הנשים באשכנז מנהגן תורה הוא, וכן משום סב"ל. אמנם לדעת הב"ח ודאי שיש לברך על שיעור 

 הוא העיקר. ים קמח, ואין לחוש לסב"ל משום שכןרבעחמשת 

 לאיםממ, יצהב וחומש ציםבי ג"מ שמחזיק ומדה. רבעים חמשת אלא חייב ואיןכתב: " שו"עמרן ה

 ."הגדוש ולא חוקהמ תהיה, קמח המדה וכשממלאים. חלה שיעור הוא קמח ואותו, קמח אותו

 סעיף א':

 שיעור הקמח המקסימלי לאפיית מצות 

  .(מח)שנינו בפסחים 

 -יבין בחלה! עוד חיומח ק"אמר רב: קבא מלוגנאה לפיסחא, וכן לחלה. והתנן חמשת רבעים 

 הכי קאמר: קבא מלוגנאי נמי אהאי שיעורא קאי"

 ןמ לשומרו שיוכל כדי יותר ללוש לאש - לפיסחא .מקום אותו של קב - מלוגנאה : קבארש"יופ

 .בחלה תחייבלה השנה ימות כל, נמי עיסה שיעור בהך - לחלה וכן .החימוץ

ומרו מן י שיוכלו לשת, כדמצו א"כ, אנו למדים שחכמים תקנו לא ללוש כמות גדולה של בצק לאפיית

יבת ות הבצק החיהי כמרר מהחימוץ. וכמות זו שווה לכמות בצק החייבת בהפרשת חלה. עלינו לב

עור יכות מה השיו בארארנלמעלה ב סח.בהפרשת חלה, וכך לדעת איזה שיעור אפשר ללוש למצות פ

 לפי השיטות השונות.

אה, והגדיל התבו מידתהראשונים הרחיבו שבפסח אין לגדוש את מידות הקמח כדי להשוותן ל

 . בפסח מדותיהם שיןהגוד לנדות מותרש (206' עמ חלה' הל ב"ח ק' סי מ"חו' הל) חיים אורחותה

 והוא בינונים ביצה וחומש בצים ג"מ שהיא, חלה משיעור גדולה עיסה לפסח לשין אין :שו"עכתב ה

 בו ויחזיר ביצים ג"מ יתן כ"ואח, אחר לכלי ממנו המים ויערה מים כלי ימלא, אותה ישער וכן, עשרון

. מקמח למלאותו המדה הוא אותם המחזיק והכלי, אחר בכלי יתנם שיותרו והמים ממנה שעירה המים

: רמ"אוהוסיף ה. בקירוב מצריים דרהם כ"תק מצרית חטה מקמח ושיעורה, גדושה ולא מחוקה והמדה
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 לשם שעושה, למדה הקמח נתינת בשעת לומר וטוב. יפה ילוש לא כ"דא, במדה הקמח ידחק ולא

 . (ל"מהרי) מצוה

 נואי ריכהוע בלישה עיסהב בידו מתעסק אחד שאדם שהעסק חכמים ששיערו לפיביאר  )סק"א( מ"בה

 הב התעסקל מספיקות ידיםה שאין לפי כאן המוזכר מהשיעור ביותר גדולה כשהיא מחימוץ מצילה

 .גדלה מתוך צדדיה מכל

"י לה, משום שעת גדוכמו וביארו האחרונים שהאיסור לתת את היד על הקמח הוא אף אם אין בו

 .תבשילבבוא הדוחק לא ילוש יפה בכמה מקומות, שלא יגיע לשם המים ויתחמץ כשי

 סעיף ב':

  גדוללש שיעור 

יסור הוא טעם האשהתיר, משום שאם לש יותר מהשיעור נראה ל יונה ר"ה בשם (ו' סיפ"ג ) ש"ראהכתב 

 עד אלא ורהאס ינהא כלל הב נתעסקו לא אם אפילושאינם יכולים להתעסק בבצק גדול. אך מכיון ש

מכיון ו בו כלל, ויתעסק מה שלאלכן גם אם קשה להתעסק בשיעור גדול, אינו גרע מ ,.(מו פסחים) מיל

ת אאין להניח  תחילהשלכ שסוברים גאוניםלדעת ה אךשאין משהים אותו יותר משיעור זה מותר. 

לו אוסרים אפי כיצד תמה העיסה אפילו לרגע אחד, לכתחילה אין ללוש יותר משיעור זה. הב"י

 בדיעבד. 

 ראך הב"י סוב מזיד.א עשה כן בשהעיקר כמתירים בדיעבד ובתנאי של :(מב ג"ח ה"נ) ירוחם רבינודעת 

 פשנ בעל לכל שי כתחלהל וומיהשאפילו עשה במזיד מותר, כיון שיש המתירים אפילו לכתחילה. "

 ."עוזרים אדם ניב הרבה יש ואפילו גדול בתנור אפילו מעשרון יותר ללוש שלא ליזהר

 .בדיעבד מותר, זה משיעור יותר של אם :שו"עכתב ה

 לסייע בשעת וזריםלו העשאם שהו בה שיעור מיל קודם שיתחי )סק"ו(מגן אברהם וה ב"חכתבו ה

אין וחילה להקל, ף לכתהגים אשהעולם נו המג"א והוסיף. פר"חוה מרדכי מאמרוכ"ד העריכה, אסור. 

רט בימינו ובפ יר אףה להחמשכל ירא שמים ירא )סק"ז(מ"ב וכתב הכח למחות בידם, דיש מתירים. 

ם ל מג' קבין גהגדו שיעורשב )אות ט(חק יעקב וכתב הבישובים קטנים שאין להם מתעסקים הרבה. 

 בדיעבד אסור, ולכן ודאי שיש למחות בכה"ג.

סות, שאפשר בה עישלש הרשההקפדה לא ללוש יותר מהשיעור הוא כ )מובא במ"ב ז( הפוסקים כתבו

 ברךוכשי ורכשיע בו היהי לא שמא כ"כ לצמצם אין אחת עיסה רקלצרפן אח"כ, אבל אם בא ללוש 

 .לבטלה יהיה

 דברב שאין להקל ן פסקון שמרכתב דמכי )ח"ב סימן כד אות יב. חזון עובדיה עמ' קסה( אומר יביעובשו"ת 

חלקו את תיר שיר קשה, יש לה. ואם הדבגמור הכרח בלא בזה להקל לנו למה עוזרים הרבה יש אפילו

 שיתהנע למכונה יתנוהו ברוהויח יצרפוההעיסה לשני בנ"א, שכל אחד ילוש פחות מכשיעור, ואח"כ 

ונה "י מכע וכ"ש כשנעשה .מלאכתו להשלים שממהר לפי, עץ בעמילת בזה מקילים יש כי, לעריכה

 במהירות רבה.
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 עיסה גדולה כשרבים מתעסקים או התנור גדול 

 אוא דוקיסה גדולה השכל האיסור ללוש ע יהודה ר"ב יצחק' רבשם  (תקצח' סי) כתב המרדכי

 ועיסה, אבל עיסה ור לכלקטנים, ויש חשש לחימוץ שהיו צריכים לחמם את התנ שהיו בתנוריהם

רים אין אנו נזהב שמה שכת (י ותפ"ה א) הגה"מו ם ולכן עדיף ללוש הרבה ביחד.התנורים שלנו גדולי

 ושאר (מא' סי רוקח מעשה, רעד' סי) רוקחוה (116 - 7' עמ תצב' סי) ה"ראבימזה, הוא משום שסומכים ע"ד ה

 שיהיו כך כל ושלל הוא וטוב ם,העוזרי אדם בני שיש מה כפי גדולה עיסה ללוש שהתירו אשכנז גדולי

 הדבוק הבצק ויתחמץ יםפנוי מקצתם שיהיו ממה יותר טוב וזה בבצק עסוקים הכלים וכל כולם

 ובהם. בידיהם

 יותר חתא בפעם שללו שלא הרונז זה על סומך אינו הובא בתשב"ץ סימן צו וק()מ מרוטנבורג "רה אמנם

הרים נז אשכנזמ נפש בעליש שראה (תשסה י"סוס) אגורה וכתב .)שם( הגה"מחלה, וכן הסכים  משיעור

 גדולים. בתנורים אפילו לבד חלה שיעור כדי ללוש

 ש ליזהר, אךעל נפבלכל  שלכתחילה יש ב"ישאין המנהג כאגור. וכ"כ ה )סק"א(דרכי משה כתב ה

 בדיעבד אפילו עשה במזיד אין לאסור.

 ה.התעסק בו יפלולים ין יכשאפילו אופה בהרבה תנורים, אסור כיון שא )סק"א( מגן אברהםכתב ה

מחזה אברהם הדברי  לפי ות יז()ח"ג סימן קמ א יצחק מנחתובמצות הנעשות ע"י מכונה, כתב בשו"ת 

אוי , מ"מ מן הרבידיו ק בהשאף שהמכונה עוסקת בעיסה יותר מהמתעס )ב, טז(והמהרש"ם  )סימן קג(

ה שה ועד האפית הליתחילולה משיעור ג' קבין, אא"כ לא תתעכב העיסה משלא להקל בעיסה הגד

ל צות, יש להקמאפות ו מליותר מט"ו דקות. אך מחמת הלחץ שמפסידים הבעלים ויש חשש שיפסיק

 עד י"ח דקות.

ך שיערו כו דין, אלא בלה אינו קהורה שכיון שדין זה א )הליכות שלמה פ"ז דבר הלכה טז( גרש"ז אוירבךה

בהרבה מג'  גדולההיסה ם את המציאות, אין לחוש לכך שבמצות מכונה אופים בבת אחת עחכמי

 מה(ם מח. ד"ה וכות פסחיהער) גרי"ש אלישיבקבין, כיון שהמציאות מורה שנילושה היטב. וכ"ד ה

שות יותר תר לע, מושבמצות מכונה שכל העיסה נעשית בתוך הזמן שבו עדיין אינה מחמצת

סה ם, וכ"ש בעיאשוניו ברזלהקפיד בכך כיון שהובאה דעה  רסיף שיש הידומהשיעור הקבוע. והו

 הנעשית ביד.

 סעיף ג':

 מדידה ביו"ט לצורך מצות 

 ה"ד: כט) תתוספוה וכתבו .לעיסתה קמח טוב ביום אשה מודדת אם ושמואל רב נחלקו )כט.(בביצה 

ול חלה דוד כדי שתטתר למכן מושאפילו המתיר הוא דווקא בזמנם שהיו נותנים חלה לכהן, ול (שמואל

 תהיהשא יש לשער וד אללמד בעין יפה, אבל אנו שאין נותנים חלה לכהן אלא שורפים אותה, אין

 ולא מכשיעור פחות תלעשו יךוצר וגם בפסח יש ליזהר מלמדוד ביו"ט, .הברכה מפני כשיעור בריוח

 . קטנה המדה אם יוסיף או יפחות אלא בצמצום בחול למדוד שעשו במדה ימדוד
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 טוב וםי' הל ב"ח) עיטורוה (ב"הכ ד"פ טוב יום) ם"רמבה, .(טז שם) ף"ריהבשם  כתב (טו י"סוס שם) ש"הרא

 אין וגם ,מעשרון יותר ןלשי ןאי בפסחש רא"ש. והוסיף הטוב ביום קמח למדודאוסרים כ פסקוש .(קמב

 ל א"חנ"ד ) רוחםי רבנו. גם ןלמתירי יפה בעין חלה לנטילת שדומה אפשר , ולכןחלה משיעור לפחות

 כתב (דדתמו ה"ד. זט שם) ן"רה אבלשלא ימדוד. סוברים  (קושטא' דפו ב"הכ)פ"ד מהל' יו"ט  הגה"מו (ד"ע

 ..(כט יצהב) דשרי לנחתום מתבלין גרע לא למדוד צריכה שהאשהשלצורך הפסח 

, וןמעשר ולהגד עיסה לשין שאין פסח של ט"בי, ללוש ט"בי קמח מודדין שאין י"אעפ :שו"עכתב ה

 .(נהוג והכי) עשרון על ירבה ולא הדעת באומד יקח אלא, אוסרים ויש; למדוד מותר
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 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הקדמה 

ות ננהג עם מצ כיצד ה. א"כמפני החשש לחימוצשאין להרבות בשיעור העיסה בסימן הקודם למדנו 

אם כמות  לה גםחרשת הפרשת חלה? האם נבטלה בכל אפיית המצות, או שמא ישנו פתרון להפ

 העיסה קטנה מהשיעור הנדרש.

כתב בעל  , כברחיובהובאמת אע"פ שנבאר לקמן כיצד להפריש חלה מעיסות הקטנות משיעור 

 להח ליטול כדי בריוח שיעורה כמות ללוש יותר טוב ,אחת מצה רק עושה אינו אםש (פב' סי) תרומהה

סי' תנו ) מ"בכ הוכ" .טפי דהוי פורתא משום חימוץ חשש ואין עליה לברך יוכל וגם ,ספק בלי בבירור

 .(סק"ז

 וטבומ, חימוץ ששח משום בה להרבות שלא העיסה בשיעור לדקדק שצריך מפני: שו"עכתב ה

 היה שלא בהם יש דשמא, זוב זו שישיקו חלה הפרשת בשעת יחד העיסות לקרב טוב לכן, בה שימעט

 שיתן ,מיד יהאפי אחר פרישנהי, המהירות מפני עיסה בעודה חלה להפריש אפשר אי ואם. כשיעור בה

 . נכון היותר הדרך וזהו; לחלה מצרפם והסל בסל המצות כל

ה סימן ו להלכות חליכומנסתוך לקמן נבאר באריכות את דיני צירוף לעניין חלה, סיכום זה לקוח מ

 ויין אחרת. ו"ד, אא"כ צחלק יים לשכה, הרוצה להרחיב ביתר הפרטים יעיין שם. ציוני המקורות מיוחס

 עיסות הנוגעות זו בזו 

 :)ד, א(שנינו במשנה 

ה ן שהם של אשם ובזמטוריאפילו הם ממין אחד פ"שתי נשים שעשו שני קבין ונגעו זה בזה 

 אחת מין במינו חייב ושלא במינו פטור"

ועוד. וכ"כ  ()ז, א מב"םר"כ ה. וכשהכוונה ב'נגעו זה בזה' היינו שישוכו או צירוף הסל ר"שופירש ה

, בזו זו מעט יםשנדבק עד בזו זו נוגעות אם, כשיעור אחת בשום שאין עיסות שתי: )יו"ד שם( שו"עה

 .ד"שכ בסימן שנתבאר מה כפי, להצטרף הראוי ממין הם אם, מצטרפים

שו כשיפרדו יתלל כך שק כדהיינו שמדב )חלה ב, ד(ריבמ"ץ וה רא"שה ר"שובגדר הנשיכה, פירשו ה

מנו כל מתולש השוך נ"איזהו  )טהרות א, ב(אחת מחברתה מעט. והביאו ראיה מדברי התוספתא 

 בקצתם דבוק ו קצתםכתב שידבק )פיה"מ חלה שם( רמב"םה אולםתה"ד. בשם  )סק"א(שהוא", וכ"כ הט"ז 

 יפה, ולא הזכיר שתולש כל שהוא.

שגם אם אֵחר משיך את שתי העיסות הם מצטרפות לשיעור כל שבעל  )סימן ד סק"ג( חלת לחםכתב ה

 הבית אינו מקפיד על הנשיכה. ודן האם ה"ה כשהנשיכה נעשית מעצמה כגון ששם את שתי העיסות

 אחת ליד השניה ולאחר שתפחו נשכו זה לזה, ומוכיח שגם בכה"ג מצטרפים לחיוב חלה.
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או ע"י  רפם ע"י כליכן יצוף, לשאם העיסות קשות וא"א לדבקן היטב ולא חשיב לצר )סק"ג( מ"בכתב ה

 כיסוי מפה.

 צירוף סל וכלי 

 (מח:)שנינו בפסחים 

 -מאי דעתיך  :יאמר ליה אבי - זא לפיסחא."אמר רב יוסף: הני נשי דידן נהוג למיפא קפיזא קפי

עזר, ן כרבי אלידבאמר ליה: דע -לחומרא, חומרא דאתי לידי קולא הוא, דקא מפקע לה מחלה! 

אל: ודה אמר שמורב יה חלה. ואמרהסל מצרפן ל -דתנן רבי אליעזר אומר: הרודה ונותן לסל 

והא ליכא,  -לי בעינן כ? תוך הון מבעי רבי ירמיה: טבלא שאין לה לבזבזי ..הלכה כרבי אליעזר.

בי סל מצרפן, רהמר: וארבי אליעזר  תיקו. תניא, -והא איכא?  -או דילמא; אויר כלי בעינן 

 - שכות זו מזובל שנול בשיהושע אומר: תנור מצרפן. רבן שמעון בן גמליאל אומר: ככרות 

 מצטרפות"

 ליעזרא כרבי הלכתא פסיקאדאי משום וטעמו, מצרפן התנור איןש ו, טז(הל' ביכורים ) ם"רמבה פסק

 . מצרפן כתב שהתנור (ה' סי חלה )הל' ש"ראה אבלשבאו גם לאפוקי משיטת ר' יהושע.  משמע

 רבילו, סל לא ף אבלמצר תנורסובר ש יהושע דרבי לומר היה אפשר כתב (חלה שער ב) א"רשבה

 סלה תני נאת אית' גרסינן (ב"ה ב"פ חלה) בירושלמי אבל .התנור שכן וכל מצרף הסל אפילו אליעזר

 תדבחל תבראמס שכך וכיון ',מצרף הסל ואין מצרף התנור תני תנא ואית מצרף התנור ואין מצרף

 כרבי בסל וקאד לארץ בחוצה לאב מספק בחלה וחייבין מצטרפין בתנור בין בסל בין דאורייתא הארץ

 ורבי עזראלי ביר הם ירושלמיב דפליגי תנאי דהני מפרש ם"שהרמב לומר אפשרד ב"יוכתב ה .אליעזר

 לא א"בכהרש ם"הרמב בורשיס פי על שאף ואפשר, תנור ולא מצרף הסל דאמר א"כר והלכה יהושע

 .בנןמדר אלא אינה אלישר בארץ אף הזה בזמן דחלה משום לארץ לחוצה ישראל ארץ בין חילק

, א ולא לקולאלחומר רף רקשצרוף סל הוא רק מדרבנן ומצט מנהיגבשם ה )ריש סימן תנז( כתב הב"י

שה ואח"כ ור בליה כשיעבשלדעת המנהיג עיסה שהיה  )העמק שאלה שאלתא עג אות י( נצי"בומבאר ה

ב , כתב הנצי"דמנג. דולהצרפה בסל עם עיסה פחות מכשיעור אינו יכול להפריש מהקטנה על הג

 משום פסחיםב ייתאבבר מפורש הטעםש רי"ףכ השצירוף סל הינו מהתורה וכ" שאלתותבשם ה

 סהמעי ייבמח דלא מניןדזי אלמא" ן"הר ופירש" תרימו חלה הארץ מלחם באכלכם והיה" דכתיב

 תתוספוגם מה כיח כןוהו ורים ו, טז()בכ רמב"ם. וכ"ד ה"סל צירוף י"ע והיינו לחם דהוי בתר ומתחייב

ד ולכן כנילוש ביח נו ממשל אישהוכיח שצירוף ס )סעיף ח( ערוך השולחן. ועיין ב)ביצה ט. סד"ה גלגל(

 צריך להפריש מכל מצה ומצה, וחולק על הפר"ח שלא אמר כן.

 :)ב, ד(שנינו במשנה 

רודה ר אף המוארבי אליעזר  "העושה עיסתו קבים ונגעו זה בזה פטורים מן החלה עד שישוכו,

 ונותן לסל הסל מצרפן לחלה"
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ף סל נראה דצירו יר"בשם  ין עט()הל' חמץ לאו כר' אליעזר. ומדברי הסמ"גובפסחים מח: נפסקה הלכה 

 ס"ד( )הל' חלה שרא"ד הוכ" .()סימן קפט תרומת הדשןלא מהני אלא אם הם נוגעים זה בזה. וכ"כ ב

 מצא בסל.ז כשנגיעה זב"נראה שאין צריך נ )ו, טז( רמב"םמדברי ה אך .)פסחים מו:( תוספותוה

ילמא אויר א ליכא או דנן והבעי מה דין טבלא שאין לה לבזבזין, האם תוך כלי עוד הסתפקה שם הגמ'

 שאין לוח על הכל קבץו מעט מעט אפה" )ו, יז( רמב"םכלי בעינן והא איכא, וסלקא בתיקו. ולכן כתב ה

 ."ךתו לו ישש כלי אותו שיצרף עד להפריש חייב אינו היא דבריהם של חלה ואם, ספק זה הרי תוך לו

 םוא. פת ונעשה שנאפה ראח ואפילו מצרפן הסל, אחד בסל והם, נדבקים אינם ואם: שו"עכתב ה

 .מצטרפים אינם, לבזבז לה שאין טבלא על נתנם

לי. ה מדופני הכלמעל דבר למד מדברי הגמ' הנ"ל שכשמצרף בכלי צריך שלא יצא ממנו שום טורה

וך הכלי ל אם קצתה תי, אבהכל שלא יהא כל הכיכר או כל העיסה למעלה מדופני ב"יוהסביר דבריו ב

 יצא שלא ריזה ליבכ פםכשמצר ולכן: רמ"אאע"פ שמקצתה למעלה מדופני הכלי מצטרפת. וכ"כ ה

 ט"זה. אמנם הכלי מדופני עלהלמ עיסה או אחד ככר כל שיהא דהיינו, הכלי מדופני למעלה דבר שום

תה יק שדי אם קצוהס, מעט הטור משמע ששום דבר לא יצא מהכלי ואפילו לא מדבריהעיר ש )סק"ב(

  "ה בצרוף סל.ה, ורה חיבדכמו שבנשיכה סגי שמחוברים רק במקצת ואפילו הכי הו, בתוך הכלי

הכלי , כליהופני מעלה מדלשאפילו כל העיסה או המצה , )כפי שהביאה הסמ"ג( ר"ינוספת של  שיטה

חוץ אם כשיוצא מוקת הי מחלכתב דכיון שזוה ב"חה י כאויר בית שמצרף.מצרפן. והטעם משום דהו

כה אין בל לענין ברלי, אי הכלכלי מצטרף או לא, לכן צריך להפריש אפילו כל העיסה למעלה מדפנ

מת חכהדסב"ל.  הכלי דפנימלמעלה לברך אא"כ כל העיסה תוך דפני הכלי שלא יצא ממנו שום דבר 

ים גם אם בולט צטרפיםעבד מחשש לשיטת הב"ח לכתחילה, ומ"מ כתב שבדי ()שערי צדק פי"ד סי"ד אדם

 לא ברכה.ביפריש ן כתב שחשש לדעת הב"ח לעניין ברכה, ולכ )ד, קמה( שבט הלוימעט. ובשו"ת 

 מכסה שאם רשאומ ימ שי: שו"עשאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי לצרפם. וכ"כ ה סמ"קכתב ה

 .לצרפן כלי כמו חשוב במפה הפת

 פי על אף הבחל ביןחיי חלה יעורש הכל מן ונתקבץ בזו זו נושכות הככרות היו: ")ו, יז( רמב"םכתב ה

 ".בסל שאינן

לי, ולקח פני הכעל דכתב שאם בדיעבד לא כיסה את המצות שיצאו מ )ד"ה שיתן( באור הלכהה

, החמיר בדיעבדלאין שיה"ל מסתפק אם מועיל. ודעת הבפרי מגדים מהעליונות חלה על כל הסל, ה

 שהרי דעת הסמ"ג להקל שא"צ כיסוי.

ה. מצטרפים בז , אינםה שפהלשאם אחר הרדיה נתנם ע"כ טבלא שאין  )עמ' קעו(חזון עובדיה כתב ב

. לו( )ד, פעלים ברו"ת פ בשוכ"ואם אח"כ חזר ונתנם לתוך סל לצרפם, חייב להפריש חלה בברכה. 

וקא אם בשם רבו, שד וה שפה(מצ) חינוךכסברת ה דלאונים. וכ"ד האור זרוע, מאירי ועוד רבים מהראש

י ללא בית ניחו ע"ג כלנור המהת נותן ישר מהתנור לכלי שיש לו בית קיבול מצרף, אבל אם כשהוציאו

 קיבול, גם אם אח"כ נתנו לכלי אחר, א"צ להפריש חלה.
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 הגדרת סל המצרף 

ברר לה. אך יש לחפרשת לה מה שעליה כפי שראינו למעלה טבלה שאין לה לבזבזין אינה מצרפת את

ע דפנות מארב היו לוך שיכתב שצרי )סעיף א( דעת קדושיםמהו בדיוק הכלי שמצרף לשיעור חלה. ה

שקית  שאף רים ס"ק קלד(ו מבכונה פ")דרך אמו גרי"ש אלישיברוחותיו כדי שיצרף את מה שבתוכו. ודעת ה

 לשיעור חלה. ניילון או נייר נחשבת כסל המצרף את כל מה שבתוכה

ל מ לצרפן, אבסל ע"עיסות להשסל מצרף דווקא אם הכניס את  )פסחים מח:( רבנו פרץומבואר בתוס' 

להלכה.  (ימן יט אות בח ח"ב סש פס)מקראי קוד אדר"תאם הכניסן שלא ע"מ לצרפן אינן מצטרפות, וכ"ד ה

 סובר שסל מצרף גם ללא כוונה. )שכה, א( דעת קדושים, המאידך

 קרר, ארונות וכד'צירוף במ 

קו בחלה. ונחל ב יחדתחיילעיל הבאנו מחלוקת ראשונים האם תנור מצרף את המאפים שבתוכו לה

הרי שיכה ליכא ששום נמאי כתב ד רדב"זהאחרונים בדעת הרמב"ם מדוע כתב שאין התנור מצרפן: ה

וציאנו שי חם עדלקרא נבתנור נוגעות ולא נושכות, או משום דכתיב באכלכם מלחם הארץ לא 

ם הבתנור הרי  משמרתליסם מהתנור ויהיה ראוי לאכילה. ולשיטתו אם הפת או העוגה נאפו והכנ

וא קבוע ום שהצרף משמכתב שהתנור לא  )סימן ד ס"ו( חלת לחםה אךמצטרפות להתחייב בחלה. 

 בקיר, ולא מצינו אלא סל המטלטל שמצרף.

, אינו ה מיני מאפהבו כמ ונחיםמחובר לקיר שמשארון ה )סי' ד ס"ק כב( חלת לחםלעניין הלכה, כתב ה

 עת תורהדכן הסכים הלי, וב ככנחשב ככלי לצרפם לשיעור חלה, כיון שהוא מחובר לקרקע ואינו נחש

 בנן.לא מדראינו אלהקל שארון לא מצרף, ומשום שחיוב חלה בזמן הזה  )ד"ה ועי' בחלת(

האם  "ז(סישראל פי"ב  יכות בתכ"כ בהלפמ"ב הע' לט. ו)שש"כ  גרש"ז אוירבךולענין צירוף במקרר, הסתפק ה

 טלטול ממקוםשמש לנו ממצטרפים לשיעור חלה, שאף שהמקרר נחשב לכלי מ"מ יתכן דכיון שאי

נו פועל ד שכיון שאי, ועויחד למקום אלא לאחסון בלבד, אינו נחשב כלי לענין צירוף מיני המאפה

יש ב להפרוטשולפיכך כתב  קע שאינו נדון ככלי,ללא חיבור לחשמל נחשב הוא כדבר המחובר לקר

שו"ת ב, מאידך. הלכה(הבבאור  הט"ז )דרך אמונה פ"ו מבכורים גר"ח קנייבסקיבלא ברכה, וכן הסתפק בזה ה

 .ספיקות כתב שיש להקל שלא להפריש מהם חלה בצירוף כמה )ח, קט( יצחק מנחת

קפיא אינו גדול כשיעור אם המקרר או המש (17עמ'  133)הליכות שדה גליון  גרי"ש אלישיבודעת ה

ריש כו, ויש להפשבתו מאפהההמחזיק ארבעים סאה והוא תא אחד, נחשב הוא ככלי ומצרף את מיני 

ס"ק  דרך אמונה שם) סקיייבגר"ח קנמהם חלה בברכה. אך אם הוא גדול ומחזיק ארבעים סאה כתב ה

ר דבם. בשו"ת צטרפישמ "אגריששדעת ה א()ציון ההלכה ס"ק שישנחלקו בזה האחרונים, והוסיף  קלח(

ת, אינם מצטרפו זב"ז וגעותנכתב שכיון שיש הפוסקים שאם אין החלות  )יו"ד ח"ב סימן תמד( חברון

 וכיון שחיוב חלה בזה"ז מדרבנן יש לסמוך עליהם שלא יצטרפו.

 יאורים סק"ב()ב מקור חייםולענין צירוף בשני תאים בארון שאינו מחובר לקרקע או במקפיא, כתבו ה

)ח,  מהרש"ם, בשו"ת מאידךשאין מיני מאפה הנמצאים בהם מצטרפים.  )סי' ד ס"ה ס"ק יט( לחם חלתוה
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כתב שאם המחיצות שבצדדים גבוהות מהמחיצות הפנימיות שבין  )יו"ד סי' נז ס"ק לה( דעת תורהוב פ(

 גרי"ש אלישיבדעת ההתאים מצטרף כל מה שבארון, אא"כ המחיצה הפנימית גבוהה עשרה טפחים. ו

 שיש להחמיר בכלי מחולק ולהפריש מהם בלא ברכה. )הליכות שדה שם(

ש מצטרפות וי שהן ה, ז(שצ) דרך חייםועוגות המביאים לבעלי שמחה המונחים בארגז יחד, כתב ה

נשים כבר אחת הכן שלהפריש מהן חלה, אלא שלא מספיק להפריש מאחת על כולן, כיון שית

ל החיוב. עפטור המן  הפרישה חלה מאחת העוגות, וההפרשה ממנה על האחרות חשובה כהפרשה

ך כ על אין הקפדה -ם גים שוניכתב שאפילו העוגות משני סו )ח"ג יו"ד סימן חי( מרדכי מאמרובשו"ת 

ל מקבשעוד כתב, שכ רכה.והסל מצרפן. ובכל אופן אפילו יש שיעור בשניהם מפריש חלה בלא ב

ריש יתחייב להפ י שלאן כדהרבה משלוחי מנות יש להיזהר שלא להכניס את המאפים למקום שמצרפ

 מהן חלה, ואם הכניס יפריש חלה בלא ברכה.

גרי"ש דעת ה ליהם,וד אם בניילון שצמואם מצרף כמה לחמים יחד, אלא שהלחמים עצמם עטופי

ות יון שהן טפלכיניהם קות בשהעטיפות אינן מפסי )דרך אמונה פ"ו מבכורים באור ההלכה הט"ז( אלישיב

ם כל , והוסיף שאט(ב הע' לפמ" )שש"כ גרש"ז אוירבךללחם, ונחשבים הלחמים כנוגעים זב"ז. וכ"ד ה

 .סיקות בין הלחמיםלחם נמצא בשקית ניילון שאינה עטיפה, יתכן שמפ

ל ל קרטון, שבכלות שות בחבינשאל אודות מצות הנתונ )לגרי"ח זוננפלד. סימן שצ( חיים שלמתבשו"ת 

, או שמא ם הסל מצרפןאב"ז, ות זחבילה אין שיעור חלה, ונתנו אותם בסל גדול, אלא שהחבילות נוגע

ות כון שהקופסאנעכ"פ ב שתכל חבילה בפנ"ע ואין הסל מצרפן. והשיב שמסתברא שהסל מצרפן. וכ

לא חשוב  למצה לכו"ע טפלים ר שהם, והוסיף שקרטון וניי)עמ' קעו( חזון עובדיהיהיו פתוחות. וכ"כ ב

קית ניילון תוך שת בצומשהנותנים  )דרך אמונה דף מו.( אלישיב גרי"שדבר המפסיק. וכ"כ בשם ה

 י ח"ה עמ' לז(קובץ מבית לו) זנרווא גר"שדעת ה אמנם תוך סל, ודאי שאין הניילון מפסיק.ונותנים הכל ב

חת על אם יניח מצה אפילו אדי , ושהמצות צריכות ליגע זב"ז, ולכן צריך לפתוח את קופסאות המצות

 עלה. ומלמ למטההמצות שבחבילות, והמצה תחבר אותם, ולאחר מכן יעטוף הכל במפה מ

 צירוף בסל לבני חבורה שכל אחד לא אופה כשיעור חלה 

 המצות כל היהאפ וףבס צרףל המנהגו, פסח בערבהנה יש לברר מה הדין בבני חבורה שאופים מצות 

הרי ש .בחלה בחיי באמת אם והשאלה, האופין בין המצות מחלקין כ"ואח, חלה ומפרישין, אחד בסל

יבו עור, לא נתחיד כשיכל אחלשמספר בני אדם שלשו עיסה ע"מ לחלקה, אם אין  )יו"ד שכו, ב(קי"ל 

 בהפרשת חלה.

 כתב (מט מןסי) ביצ ארץ ת"כתב שלא לברך על ההפרשה בכה"ג, ובשו )סימן מה( שכיר משנהבשו"ת 

 חםל חלת ספר בשם (ג"י' סי' ז ללכ חלה' ה) זוטא פתחא בספר כ"וכ, מחלה פטור לחלק מ"ע סל דבצירוף

 בזה. נסתפק (ק סימן א"ח) הארץ תורת ובספר. '(ה' לסי בפתיחה)

 שהמחשבה הטעם עיקרכתב ש נבאר. ותניינא סימן קיד אות יב( ועתה ה"ד סח )ח"א סימן שלמה מנחת ת"שוב

 לחלק מ"ע כלל הוי דלא עיסה שם מחמת פ"עכ דחייב משום הוא פוטרת אינה אפיה לאחר לחלק

' ב צירף אם כך פטורין בצק בעודן לחלקן מ"ע עיסות' ב צירף שאם כמו שכן וכיון, עיסה בעודה
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 שייך לחלק מ"ע של הענין שכל לומר נראה יותרש ך כתבא. צירוף מיקרי לא כ"ג לחלקם מ"ע לחמים

 אם שהרי, לחם ממנו לעשות מחשבתו מחמת רק אלא עצמה מחמת כלל חייבת דאינה בעיסה דוקא

 שיגיעו דבשעה נמצא, האפיה לפני לחלק בדעתו ההי הגלגול בשעת אם לכן, פטור לבשלה חישב

 שהחיוב אפיה שלאחר בצירוף כ"משא, מתחייב דלא הוא אז מכשיעור פחות היהי כבר לחם לכלל

 רק הוא הצירוף אם אף חייב שפיר רבעים' ה של חשוב לחם עכשיו דהוי משום עצמו מחמת הוא

 מועדים וזמניםוב (ט"וקע ז"קע' סי ד"חיו) הלוי שבט בשו"תלשעה. ומסקנתו שמצטרף ומברך ג"כ. וכ"פ 

 .)ח, רסח(

 כה.לא ברלהפריש כתב דכיון שהיא מחלוקת הפוסקים, יש ל )ח, מב( מנחת יצחקובשו"ת 

 היה בו שיעור חלה ושכח להפריש 

ת עיסוקא בשתי ל דווירוף סצשאנו מצריכים נגיעה או  )פסחים פ"ג ס"ו. הל' חלה סימן ד( רא"שכתב ה

 צירוף לא צריך יןא זו על זומ להפריש ורוצה כשיעור עיסה בכל יש שאין בכל אחת כשיעור, אבל אם

לא שא כתב להדי יח( )ג, תרומות בהל'רמב"ם אלא די שיהיו סמוכות זו לזו בפנינו. ה נגיעה ולא כלי

)ד"ה  ןר"גיעה. גם הנצריך ששמע מקצת  )ז, יא( צריך נגיעה, וסגי אם הם בהקפה אחת. אך בהל' בכורים

 כתב כדברי הרא"ש. גמ'(

י חיוב ם היה שם כדאל, גם רוף סשבכל מקרה צריך צי )מח: ד"ה אמר ליה(רש"י ו )יד.( רי"ף, דעת המנגד

 חלה מתחילה. 

וכ"כ  .צריך אל סל צירוף פילווא כך אחר יפריש, להפריש ושכח חלה שיעור בו היה ואם: רמ"אכתב ה

 צירוף אל צריך יןא, זו על זומ להפריש ורוצה, כשיעור עיסה בכל יש אם: ס"ב( )יו"ד סימן שכה שו"עה

 .זו על מזו מפרישין לפניו ששתיהן כיון אלא, נגיעה ולא כלי

סות ינן כשתי עיעור, דין שידשתי עיסות שבאחת יש כשיעור ובעיסה השניה א )יו"ד שם( ב"חדעת ה

 הב שיש העיסה ןמ פרישומ, שיש בכל אחת מהן כשיעור דאפילו נגיעה לא בעי אלא שיהיו סמוכות

 ףצירו ריךצ ולא כשיעור הב שאין העיסה על ח"ממ אחד ממנה עוד מפריש וגם, חלה שיעור כשיעור

 .)סק"ו( ש"ך. וכ"כ הוכיסוי סל

' ותוס .'ד' תניבמ שם ש"הרו ומקפת. ה"ד ז. נדה' ]עיין תוס, עולם גאוני נסתבכו זה בדיןכתב ש )סק"ח( גר"אה

 נהוה... יקרע הן ש"הרא בריד מ"ומ ש["ע מאד בזה האריך ת"ובסה שם ומרדכי ש"ורא, הואיל ה"סד מו: פסחים

 הם ואם . ב.צרפןמ הבית רחוקים' ואפי נגיעה' אפי צ"א כלל כלי בלא הם אם : א.בזה דינים' דג אבאר

 הם ואם . ג.מוקףה מן וזה הדדיא כלים ונגיעת קירוב והוא הקפה צריכין מלמעלה ופתוחים כלי בתוך

 .מהני לא נגיעה' אפי סתומים

 הפרשת חלה לאחר האכילה 

 רש"י"אמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש". ופ )כז.(ובכורות  )ט.(שנינו בביצה 

דלא נהירא דא"כ  )סימן יג( רא"ששאוכל כל הפת ומשייר כדי חלה ומפרישה באחרונה. וכתב עליו ה

 חלה עליו להפריש כדי חלה מכדי יותר לשייר צריךש משמע אלא', חלה כדי ומשייר' למימר הוה ליה
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, ולכן צריך שישאר חלק מהלחם כדי להפריש (ט"מ א"פ חלה) "ניכרים ששיריה ראשית" דבעינן משום

 "כוכ .מפריש כך ואחר והולך אוכל מדשרינן בעינן לא ודאי מוקף ומיהו ממנו ותהיה ההפרשה ניכרת.

שכתב 'ולהפרישה  טור. וכ"כ הב"ח בדעת ה)ביצה ד: סוד"ה אמר רבה( ר"ןוה (ג"ע רג קמא עשין) ג"סמה

 אח"כ' דמשמע שמפריש ממה שנשאר, אבל לא שמשאיר רק את החלה לבסוף.

 פרישמ כך אחרו והולך אוכל ןדאמרינ דהא אלחנן ר"ה בשם יהודה רבינו מורי כתב :ג"סמכתב ה עוד

 הוא בראס לבדה בחלה בהנתחיי אחת שכל במצות אבל ביחד כשנילושה העיסה כל כשנתחייבה זהו

: יו"ד סימן שכג() "ארמ. וכ"כ הצז()פסחים סי' תק מרדכי. וכ"כ הכולן את לפטור הקפה בלא יועיל שלא

 אין ,עצמה יבפנ שנילושה יסהע אבל, המוקף מן שלא לפטור יכול זו חלה עם שנתחייב לעיסה ודוקא

 לא קצתוממ, העיסות ממקצת לקח ואם. וכאן כתב: המוקף מן שלא אחרת מעיסה חלה מפרישין

 אותן על כ"ג ממנו יקחו אחרת עיסה ילוש או ואחד אחד מכל חלה ליקח צריך, ונתערבו, לקח

 פ"ר יומרדכ ג"פ מיימוני הגהות) האחרות על ממנה נוטל, בחלה שחייבת אחת מצה מכיר ואם. שנתערבו

 .(דביצה ק"פ תוספות בשם י"וב עוברין אלו

ון ירה ולכך כייש בר רבנןכתב: הטעם שאינה טובלת, דקי"ל דכל שהוא מד )סי' שכד ס"ק טו( ט"זה

 דאח"כ הפריש אמרינן ברירה מדרבנן.

 אלא יקרהע שאין מפני, מותר ל"ובח, החלה יפריש כך ואחר תחלה לאכול רצה ואם :שו"עכתב ה

 ותרי עטמ שיירל צריךו: רמ"אוהעיר ה אבל חלת ארץ ישראל לא יאכל עד שיפריש. .מדבריהם

 .שמפריש בשעה שיריים שיהא כדי, שמפריש חלה משיעור

 ק"ב()שם ס ט"זהומוקף. ש מהשגם בחלת חו"ל לכתחילה יש להפרי )או"ח תנז, סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 בד של חיוב.חד בלאעור כתב שמועיל אם הפריש מכמה בצקים או מיני מאפה שהצטרפו יחד לשי

 ושמתחילה אינ א מברך.לשכשמפריש לאחר שאכל  ךבראויז גרש"בשם ה )פמ"ב הע' נז( כתב השש"כ

אינו  גם הולאחר האכיל בלב,שיכול לברך על דבר שאינו עושה עכשיו בפועל ואין מברכים על דבר 

יו"ד, )ך השולחן ערווב ז(נז סק"ת)או"ח  בית מאירב אולםיכול לברך משום שכבר חלה ההפרשה למפרע. 

 .א(כורים ס"ק קכפ"ה מב מונהא)דרך  גר"ח קנייבסקימבואר שמברך כשמפריש לבסוף. וכ"ד ה סעיף ג(

 שכח להפריש עיסה ונזכר ביו"ט 

וא הטעם האיסור שוכתב  ד(ית כג, )שב רמב"םמובא שאין לעשר פירות בשבת. וכ"כ ה )לו:(בגמ' בביצה 

שלט,  )או"ל שו"עכ"פ הת. ומשום שדומה למקדיש את הפירות שהפריש, וכן נראה כמתקן אותם בשב

ן שלט רבנן. ובסימוי מדת דהרוישאיסור זה הינו גם במעשר פ )רסא, סק"ג בשם הפמ"ג( מ"ב. וכתב הד(

 .(רו"מ עמ' רעדתבחזו"ע פד. וש)ח"ה עמ' חזו"ע כתב המ"ב שה"ה לחלה שאין להפרישה בשבת. וע"ע ב

 עיסה בכל חלה שיעור היה לא אם .טוב ביום ונזכר ט"בעיו חלה להפריש שכח אם: )סק"י( מ"בכתב ה

 דמותרועוד  גר"ז, יעקב חקה דעת ,טוב ביום החלה חיוב בא דאז טוב ביום ביחד בכלי ונצטרפו

 בא שאז חלה שיעור עיסה בכל שהיה או טוב יום קודם בכלי נצטרפו אם אבל ,טוב ביום חלה להפריש

 ועיסה עיסה כל של מצותיה מינכר אם אלא ,טוב ביום חלה להפריש אסור טוב יום קודם חלה החיוב

 שיפריש סמך על מעט ממצותיה מאחת ולשייר העיסה של מצותיה כל לאכול מותר ,עצמה בפני
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 מכל לשייר צריך המצות נתערבו אםש מקור חייםוכתב ה .וישרפנה חלה לשם מעט מ"בחוה ממנה

 שיפריש דהיינו) אחת חתיכה מן חלה ויקח אחד בכלי החתיכות כל יצרף טוב יום ואחר מעט ומצה מצה

 ויצרפם ,טוב ביום מכשיעור פחות קטנה עיסה ויאפה שילוש זה באופן שיעשה או ,כולן על (מעט ממנה

 של דחיוב כיון ,כולם על זו מעיסה להפריש יכול כ"ואח ,בחלה שיתחייב כדי אחד בסל המצות עם

 ונצטרפו כשיעור עיסה בכל היה לא' ואפי ,טוב ביום ממנה להפריש רשאי טוב ביום עתה בא זו עיסה

 לילה קודם שהוזכר כל ולכתחלה. זו תקנה לעשות נכון כ"ג טוב יום קודם אחד בכלי המצות כל

 .טוב ביום להפריש יניח ולא חלה תיכף יפריש

ות ה היכיפריש עם בר חרים,כתב שאם אין באפשרותו להשיג מצות מא תקו א"א ח()סימן  פרי מגדיםה

 חכה"ד. וכ"פ ן בלבדרבנמומצות אכילת מצה היא מהתורה ואיסור הפרשת חלה בשבת ויו"ט הוא 

מחשבה בוטב להפריש צ"ע, משאר בכתב דכיון שהפמ"ג נ )שש"כ פי"א הע' נח( גרש"ז אוירבך. וה)תנז, טז(

 ולא בדיבור וגם לא יברך.

הנוסח של  כה אתא ברמי שחושש שלא יספיק להפריש תרו"מ לפני שבת, יכול לומר מע"ש בל

בת מותר לו בש יהיה י כךההפרשה על מה שיפריש בשבת, ובאמירתו בע"ש מתחיל את ההפרשה וע"

 יג(-"ק זדמאי סימן ט' ס) אחזו"הרגיל עם ברכה. וה"ה לעניין חלה. כ"כ להפריש את התרו"מ בנוסח ה

יש א רוצה להפראדם שללוספות והביא דוגמאות נ )יא, יח( שש"כ. וכ"פ ב)ח"ג עמ' רעו(מנוחת אהבה וה

 קל.די שלא יתקלע"ש כרי ממע"ש, כגון שיש לו חלות ללחם משנה, או שאינו רוצה לחתוך את הפ

פריש בת, מותר להיסת השך לכנשאם באו אליו אורחים בע"ש סמו )תרו"מ עמ' ערה(חזון עובדיה כתב ב

בר והפריש עשאם  עו(עמ' ר)תרו"מ בברכה בבין השמשות, משום מצות הכנסת אורחים. עוד כתב 

איסור ת, הואיל והום שבשהי תרו"מ בשבת, אם היה בשוגג כגון שהיה סבור שהדבר מותר, או ששכח

ד, אסור אם היה מזי . אבלחריםשנתקנו מותרים באכילה בשבת בין לו ובין לא הוא מדרבנן, הפירות

 כולם.לרים לאכול בשבת מן הפירות שנתקנו בין לו ובין לאחרים, ובמוצ"ש מות

א עישרם ות שלוודאבומה יעשה אדם שנקלע בשבת למצב שלא הפריש תרו"מ או חלה כשיודע 

רים יע לעונת נדה שהג' ומעליכול להקנות לקטן בן יבש )ח"ב פט"ז הע' יא( אור לציוןמע"ש? כתב ה

הם. כלו לאכול מ"כ יוגרים שתרומתו תרומה, ויפריש הקטן את המעשרות לצורך עצמו, וממילא אח

הפריש חלה  ות יג במי שלאאן תנז ע בסימ. וע")סימן רסא' אות ו' בהערהילקוט יוסף . וב)שלט, יד( ערי"שוכ"כ ב

יועיל מדין ורומה תהיה יכתב שיכול לומר שמה שעתיד להפריש במוצ"ש  (מהמצות ונזכר בליל הסדר

שר ע"ש והוא יענאי מתעשה ברירה שמותר לעשות בדברים מדרבנן. או שיקנה את פירותיו לאדם ש

י' שלא ס"ק )ס ן גבוהרב שלחהברי הביא ד )תרו"מ עמ' לב'( חזון עובדיהעבורו ומועיל גם בטבל ודאי. וב

 בת, רק יניחמנו בשות מדם ששכח להפריש תרו"מ מע"ש מן היין, שיכול לשתשכתב לגבי א קפא(

ריו וכתב רע"י דחה דב, והגרבנןבשולי הכלי קצת ויפריש ממנו אף בא"י משום שתרו"מ בזה"ז הוי מד

 ת עונג שבת.מצוו צורךלשאין לעשות כן. ועיין שם בעמ' רג' שהתיר להפריש שלא מן המוקף 
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 סעיף ב':

  ביו"ט כשאין כהןהלש עיסה 

 )מו.(שנינו בפסחים 

לה שם עד  א תקרא: ל: כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב? רבי אליעזר אומרמשנה"

בל בזהרין עליו מץ שמוחוא שתאפה. בן בתירא אומר: תטיל בצונן. אמר רבי יהושע: לא זה ה

 "החמיצה - יראה ובבל ימצא. אלא, מפרישתה ומניחתה עד הערב, ואם החמיצה

"ג פל' יו"ט ה רמב"םיד.  רי"ף) שתאפה עד שם לה תקרא לא דאמר אליעזר כרבי הלכה הפוסקים ופסקו

  .ה"ט(

אלא ר'  ו לא,ך המים אשהתנאים לא נחלקו במציאות האם חלה מחמצת בתו (ו' סי) ש"ראה כתב

בן  ר"א חולק עלוזהר. ו מואליעזר בא להשמיענו שמוזהר על חימוץ חלה, ור' יהושע סובר שאינ

ות נן. ואם בטעה בצוהטלתבתירא, ולדעתו עדיף לא לקרוא שם לחלה עד שתאפה, שמא לא יזהר ב

 דפוס ט"ה' יו"ט פ"ג מהל) "מהגה כ"וכ ,לצונן שתטילנה (תטיל ה"ד. םש' תוס) ר"תקרא לה שם, אומר 

 .(קושטא

ה היא חלה טמאיון שתאפה, כשדווקא בא"י שחלה דאורייתא לא תקרא לה שם עד ש :(יד) ף"ריה כתב

 קדשים וףלשר סורא וגם נפש אוכל שאינו דבר טוב ביום לאפותואינה ראויה לאכילה. ולפי שאסור 

הן ורא לה שם וכקבד, בנן בללא יקרא לה שם וכך לא תתקדש. אבל חלת חו"ל שהיא מדר ,טוב ביום

כ"כ וות בשבילו. תר לאפשמו כתב שגם אם הוא גדול שיכול לטבול נראה )שם( רא"שקטן יאכלנה. וה

טבול, כיון יכול לנן הואיל וסובר שלא אמרי (וכתב ה"ד שם) ן"רה אבל. )פ"ג מהל' יו"ט אות ו( הגה"מ

חו"ל  תרומתפשר שאסור באוגם  .:(סב יומא' עי) מעשה במחוסר הואיל אמרינןשמחוסר מעשה, ולא 

  .שמש הערב בלא לבדבטבילה 

ו. ון שראויה לה, כילחל כתב שבמקום שיש כהן קטן שלא ראה קרי מימיו אפשר לקרות שם טורה

 מב ג"ח ה"נ) ירוחם ינורב בלא"ב. יומר שלא ראה קרי אפילו הוא בן י"א או ודקדק הב"י שנאמן הקטן ל

 תשע דבן .(מה נדה) לן ימאדקי משום והטעם שדוקא אם הקטן בן תשע, אך לא יותר מכך. כתב (ג"ע

 .ביאה ביאתו

 אינו םש לה יקרא שאם, השתאפ עד לחלה שם יקרא לא, פסח של טוב ביום עיסה הלש: שו"עכתב ה

 היטילנ, םש לה וקרא שכח ואם. ט"בי לשרפה רשאי ואינו תחמיץ, כך יניחנה ואם. לאפותה רשאי

, לקריו בלשט גדול או, יקר ראה שלא קטן כהן יש ואם: כתב רמ"אוה. מלהחמיץ וימנענה לצונן

 יש. (ו"הרימ) הןכ לשום הזה זמןב חלה מאכילין שאין אומרים ויש. (טור) בשבילו החלה לאפות מותרים

 .(ריןעוב אלו ישר ן"ר) החלה ןמ עצמו לפטור כדי, מכשיעור פחות ללוש טוב ביום לו דמותר אומרים

דצ"ע אם יש לסמוך על הטלה לצונן גם בזמן הזה, שאפילו הצוננין העומדים  )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

שלכתחילה לא יסמוך על עצה זו לקרות שם חלה בעודה  ס"ק יח() מ"בוכתב ה מעט בבית מתחממים.

שיש  )ג, נט( משה אגרותעיסה ולהטילה לצונן. ולענין עיסה שהונחה במקפיא בפסח כתב בשו"ת 
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להסתפק אם הקור מונע את העיסה מלהחמיץ, או שדבר קר שאינו מים אינו מונע החמצה, ולפיכך 

שהייתו בפסח ואכילתו. ואף באיסור דרבנן אין להקל יש להחמיר בו לעניין איסור דאורייתא, כגון ה

ועוד כתבו, שעיסה  )ד, סד( הלכות משנה )ג, קסו( יעקב חלקתבשו"ת  אמנם אלא בהפסד מרובה.

קפואה אף בלא מים מעמיד את העיסה מלהחמיץ, והחוש מעיד על זה שבשעה שהעיסה קרושה לא 

 נעשה שום שינוי בחומר העיסה.

פילו שראה קרי א ידוע ם. ואםכתב כדברי רבנו ירוחם שקטן הוא פחות מט' שני )סק"ז( מגן אברהםה

שכב  בן ט' אפילומפחות דב ה לב:()נדהקשה מהגמ'  )ס"ק יב( חק יעקבה אמנםהוא בן יומו טמא לקריו. 

חהו. עיין ושיא, ויש שדיישב הקלתבו )והאחרונים כאצל אישה וראה קרי אינו מטמאה, והוא מגזירת הכתוב 

 . שבות יעקב ח"א סימן כב. חק יוסף ס"ק יא. ברכ"י אות ה(

ים קים או עכורם חלוכ מישאם ראה אח" )סק"ח( מגן אברהםלגבי כהן גדול שטבל מטומאתו, כתב ה

 .ס"ק כא() מ"ב"פ הוכ אחר הטבילה ולא יטיל מים בנתיים. טמא, לכן יאכל את החלה מיד
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 מצוה ללוש המצה בערב פסח -סימן תנ"ח 
 סעיף אחדובו 

 אפיה קודם י"ד, והדין כשחל ע"פ בשבת 

ים המצות חודש אפייתבלים הנה יש להקדים בזה הקדמה קצרה. כיום אנו רגילים שהמפעלים מתחי

ם סח ישנם רביפני פם שלרבים לפני פסח כדי לספק את צרכיהם של כלל ישראל. בימים הקרובי

ד לפי מצות כל אח ם יחדופים מתכנסים ואהנוהגים לאפות מצות 'חבורה' עבודת יד, שכמה בני אד

ג רב של ערב חהעומס הגלל במנהגיו וחומרותיו. אמנם בערב פסח מעטים הם האופים מצות, רבות 

ה צה שלא נאפתמאכול שר להפסח. בסימן שלפנינו יתבאר שבמקורות הראשונים כלל לא פשוט שאפ

לסכם  ננסהמן זה. יה בזת באפגם חששוומאידך ישנם בערב הפסח, וזהו עיקר זמן אפיית מצת מצוה. 

 את הדברים בקצרה.

טת איסור בשחי . ישנואת: כמה טעמים נאמרו למנהג ישראל לאפות מצת מצוה בערב פסח אחר חצו

. בחמץ בבית.  ן שישבזמ פסח לשחוט את הפסח בזמן שיש חמץ בבית, כעין זה אסרו לאפות מצה

 נה נאפת אלאצה איך המקרב רק לאחר חצות, כמצה הוקשה לפסח, וכמו שקרבן פסח מתחיל להי

תבו . עוד כדה. ה בשעתבה מצוכתבו בשם הגאונים משום חבי )סימן ריג(שבולי הלקט . גלאחר חצות. 

ה מבטלת את צה חמוע שמ. הדרכ"מ כתב בשם האור זרהשיש בזה הידור מצוה שיאכל מצה חמה. 

 הקפא של המרור, ולכן כתב שטוב לשמור את המצות חמות. 

והביא ראיה נסתפק בדברי הטור אם מדובר על כל מצות הפסח או רק על מצות מצוה,  ב"ימרן ה

 מיום המצות לאפות אסור בשבת באחד להיות פסח כשחל ץ"משנ ר"ששלדעת ה (תקמג' סי) מרדכימה

אוסר שמא יטעו לומר שפסח מתחיל  ר"תאוסר. ו גאון יהודאי רבוגם  .לפסח דאיתקש משום ,הששי

 מיהוו ',פסח לשם שנעשית ובלבד ישנה במצה יוצאים' (ג"הי ב"פ) תוספתאע"פ ה מתירים וישבשבת. 

. שעברה בשנה כלומר ,מצה לשם ומחצה שש אחר כהלכתה שנעשית במצה מיירי דהתם לדחות יש

 מערב מצה לו אופה בשבת להיות שחל עשר ארבעה (ט"ה ג"פ) בתוספתא דתניא .א: והראיות להתיר

. וחלות תודה א"א לעשותן בהן יוצא בשוק למכור עשאן נזיר ורקיקי תודה חלות .(לה) מדתנן .ב. שבת

 .ג. וע"כ שעשאן בי"ג ויוצא בהן. )פסחים יג:(בי"ד, שאין מביאים תודה בפסח מפני החמץ שבה 

, התיר יחיאל ר"ה מורי. ו'וכו הלל ובית שמאי דבית פלוגתא ישנה מצה (ד"הפ"ב ) בירושלמי מדגרסינן

 לאפות יש מצוה של מצות , הוא דוקא לעניין אכילה ולא לאפיה. אמנם ג'לפסח מצהוההיקש של 

 בשם כתב .(מא ג"ח ה"נ) ירוחםרבנו  אולם .בשעתה מצוה דחביבה משום שבת במוצאי פסח בליל

 טוב יום ליל עד מלאפות יאחר שאם שבת מערב לאפותה טוב שיותר (א"סוע יג פרץ רבינו) תוספותה

 ואינו הפסח כנגד והוא ,חצות אחר אפיקומן שיאכל עד מצה באפיית ויאחר יפשע שמא למיחש איכא

 מפנישכשחל פסח במוצ"ש יאפה את המצה רק במוצ"ש,  מתתיה רבוכתב  .:(קכ) חצות עד אלא נאכל

 לאפותה שמותר פי על אף בה ומקילין במצות מזלזלים אחרים ש"מע אופים אתם שאם העין מראית

ה. וביאר הב"י שמראית העין היא שיחשבו שאוכלים בזמנ ש"במ ואפו המצוה והדרו חזקו ש"מע

כתב שיש הרבה  )סק"א( ט"זכתב שיהיה נראה כמכין משבת ליו"ט. המרדכי בשבת הג' מצות, ובשם ה
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פות ביו"ט ולא ידעו דין החלה אפיית חלה ולא כולם יודעים את פרטי הדינים, ויבואו לאבדינים 

טעם, שאם יאפה ביו"ט ישנו התינוקות, ואין להתעכב בגלל  עודאו לאיסור שריפת קדשים ביו"ט. ויבו

 שבת. גם הרא"ש היה אופה המצות בע"ש. וכתב הטור מערב לאפות העולם שמנהג ב"יזה. וכתב ה

 שכן נהגו בברצלונה, שאם יאפו קודם זמן איסורו ויתערב עמו משהו מחמץ, יתבטל קודם איסורו.

 רבןק הקרבת זמן הואש שעות שש אחר עד פסח בערב מצוה מצת ללוש שלא נוהגים: שו"עכתב ה

  .שעות שש אחר שבת בערב לשין, בשבת להיות שחל ד"ובי. פסח

בי גלכשם שמצינו  י"ח, ם בהכתב שמדרבנן מצה שנאפתה שלושים יום קודם הפסח, אין יוצאי ב"חה

אין ולה, משום שצה פס"כ מאסוכה שנעשתה שלושים יום קודם החג, שמדרבנן צריך לחדש בה דבר. 

ו חודש או אפיל ה המצהשהסכמת הפוסקים שאם אפ )סק"א(מ"ב כתב ה אךאפשרות לחדש בה דבר. 

 חודשיים קודם הפסח, ועשאה המצה לשם פסח, כשרה המצה בדיעבד.

 מהם זהאי א"כ פ"בע ללוש צוהמ במצת אפילו ליזהר נוהגין אין ישראל רוב והנה: )סק"ג( מ"בכתב ה

 פ"בע אפילוש עותד כמה ישש מפני ,המנהג בעד להליץ טעם ישע בגדיב ומצאתי באחרונים וחפשתי

 יויה שלא בהחטים חמץ שהומ אף ימצאו שלא ליזהר קשה וזה ,ב"תנ' בסי לעיל מבואר כאשר במשהו

 בדבר הרבה ןמקילי האידנא ,כתב מרדכי מאמרוב. החמץ שיתבטל כדי מקודם אופין כ"וע ,מצומחים

 כןו ,לילותה בשני בהם צאיןשיו המצות שש אחר ולאפות ללוש בזה שנזהרין קצת זולת הדוחק מפני

דאי ד בזה, אך ולהקפי חילה ישכתב שדעת מרן שרק לכת )עמ' קסט בהע'( עובדיה חזוןוב .לעשות ראוי

 .ולא לעשייה אכילהלא לשבדיעבד שנעשית קודם י"ד יוצאים בה י"ח, דלא איתקש מצה לפסח א

ע"פ צות שנאפו בה ממצוות המהעיד שהגרע"י היה אוכל את מצ )סימן תנח אות א בהע'(ובילקוט יוסף 

כתב  )ד, לד( הלמש הפילתבשו"ת  לאחר חצות בדוקא, ולא היה חושש שמא לא נזהרו ממשהו חמץ.

ת עות, מהודרושר שש פ אחשמצות שנאפו קודם ערב פסח כשרות לכתחילה, אולם מצות שנאפו בע"

  יותר. ואשרי מי שיחמיר לאפות מצות בעצמו בע"פ לאחר שש שעות.

תה בזמן זה הי א שרקדוק כתב שהוא אחר שש ומחצה ב"חויק לאפיה בערב פסח, הלגבי הזמן המד

שו"ע שאחר דים כמצד בהראליה וה )סק"א(מגן אברהם ה אמנם. חק יעקבשחיטת הפסח, וכן מצדד ה

 ועוד. בית מאירשש, וכ"פ ה

פסח נהגו  ת בערבהמצו שבשעת עשיית )מורה באצבע סימן ז אות רה( חיד"אבשם ה )סק"ט(כתב כה"ח 

 לשורר את ההלל, זכר לשירת ההלל בשעת הקרבת קרבן פסח.

 'איסור 'שרויה 

 הכל לאפות נוהגים המדקדקים אך בפסח מצה לאפות מותר הדין מצדש )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 )סק"ד( מ"בהוסיף הו. במשהו איסורו בפסח כ"משא יתבטל בתוכם חמץ משהו יתערב שאם פסח קודם

 כ"אח ומותר ונתבטל נתערב כבר בהקמח חמץ משהו בו היה אפילו פסח קודם דכשנאפה פשוטש

 ואין שורין ואין עצמן על שמחמירין מעשה אנשי ויש .אפיה אחר חימוץ דאין בפסח המצות לבשל

 השריה י"וע יפה נילוש שלא מבפנים המצות בתוך קמח מעט נשאר שמא מחשש בפסח מצות מבשלין
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שכיון שבזמנינו ממהרים בלישת המצות, מצוי שנשאר  )שו"ת סימן ו( שו"ע הרבדבר נוסף כתב . יתחמץ

 .)ע"פ האוסרים לבשל קמח קלוי(קמח ע"ג המצה, ויש חשש שיבוא לידי חימוץ 

 בימינו רטובפ ,ינןמחזק לא ראאיסו דאחזוקי לזה לחוש אין הדין מצדכתב ש )סימן תס( שערי תשובהה

משום  ות קפז(אמעשה רב ) גר"אטעם נוסף להתיר שרויה, הובא בשם ה. דקים רקיקין לעשות שנוהגין

ת "כתב השע מ"ומ חמיץ.נו משגם אם נשאר במצה מקום שאינו אפוי יפה, הריהו כקמח הקלוי, שאי

אין לגזור כתב ש וד(א אות ב ד"ה ע)סימן תס פרי חדשוה .אותו מזניחין אין זו בחומרא שנוהג מי )שם(

 זירות מדעתנו, שמא יבואו להתיר גם בקמח שאינו אפוי.ג

יד ה אם נותן מבמשק ם או, שגם המחמיר א"צ להחמיר שלא לטבל מצה אפויה במישע"תעוד כתב ה

הקל לנהגו  עמ' נז( בנו ח"בררחות )או חזו"אלתוך פיו, דפשיטא שאין בזה שיעור להחמיץ כלל. אצל ה

כניסו לאחר מכן להים, ולא מבשרויה כשחלטו ע"י רותחים, כגון לשים הקניידלך רק במי ביצים ב

 לקדירה כשהמים רתחו, והוי כחליטה.

החמיר. ללא נהוג יש היכא דמוך, ונהוג היתר נהוג, כי יש להם על מי לסדכתב היכא  )תסא, לא( כה"חב

, ה, כיון שטעהך הלכחשב שכ וכתב שמי שנהג להחמיר כי הקל לכתחילה, )א, כא( דעת יחוהובשו"ת 

 רשאי להקל אף ללא התרה.
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 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 לישה במקום השמש וביום המעונן 

 .ממתמח השמש חוםש לפי :רש"י". ופבחמה תלוש לא אשה: רבא דרש" )מב.( שנינו בפסחים

משא", ש וליהכ אדעיב "דיומא (:כח יומא)הגמ' הביאו את דברי  (לא י"סוס) ש"ראוה (ב"סוע יב) רי"ףה

 ה"נ) ירוחם רבינו .(ביה, ) ם"רמבה וכ"כאסור.  הרקיע אויר כל תחת אפילו מעונןהומכאן משמע שביום 

 שלשמ רובק יהא שלא בלבדו הרקיע תחת בצל ולקטף ללוש מותר מעונן שאינו למד שביום .(מב ג"ח

 שיתחמם.

 לתנור םהמי להוליך לאש קצת ליזהר שנכון :(לא עט לאוין) סמ"גבשם  (נ פ"ה אות) בהגה"מ כתוב

 מכלו ,מרובה זמן לשהות שלא רק לחוש דאין ונראה (רל' עמ רכב' סי) ק"סמ וכתב .הרקיע תחת מגולות

חת ולים תלהוליכם מגה"ה דכתב  (ק' סי מ"חו' הל) חיים ארחותוה. שעה לפי אפילו ליזהר יש מקום

ה תם מפני החמלכסו טוב, והרקיע ביום המעונן. ורבנו פרץ כתב שטוב ליזהר אפילו שעה אחת

 כשזורחת.

 חלוןה אם ואפיל תוח, ולכןפ חלון תחת ללוש שלא ליזהר שנהגו (קכב י"סוס א"ח) הדשן תרומתה כתב

 מעונן ושאינ ביום אפילוו לחוש יש לדרום החמה סיבבה שכבר חצות אחר לשה והיא למזרח פתוח

 .אדעתיה ולאו העבים דמתקשרין דזימנין

 דעיבא דיומא םמשו, הרקיע ראוי כל תחת אסור המעונן וביום. השמש במקום לשין אין :שו"עתב הכ

 מאש, שמש םש אין אפילו חהפתו החלון נגד מללוש ליזהר נהגו כ"וע: כתב רמ"אוה. שמשא כוליה

 וכן; ולהמג רקיעה תחת לתנור תהמצו מלהוליך ליזהר יש וכן. (תרומת הדשן) אדעתיה ולאו מעונן יהיה

  .(ו"ומהרי ק"סמ בשם הגה"מ) הקמח או המים

ק בו בצק א נדבת, דשמשאין להניח סדין אחד פעמים הרבה על המצו )סק"ב( אברהם מגןכתב ה

 .)סק"ז( מ"בוכ"כ ה ונתחמץ.

אין לחוש,  לשמש שקרוב סובר שכל שאינו מתקרב ללוש במקום השמש ממש אלא )סק"א( חק יעקבה

תר. ואם צל מוהק במקום רועוד מחמירים, ולשיטתם  )מש"ז סק"א( פמ"ג, )סק"א( מאמר מרדכיה אך

צר, מקום חה של באמצע שמותר ללוש אפילו )סק"ב( כה"חפורס סדינים להגן מפני השמש, כתב 

 שהשמש זורחת.

ן ור. וכשהחלושמש אסגד השאפילו בתוך הבית, כל שהחלון פתוח כנ )א"א סק"א( יםדגפרי מכתב ה

)כלל דם חיי אה אך, ר בזההחמישאין ל )סק"ד( חק יעקבאינו פתוח ונכנסת שמש מבעד לזכוכית, כתב ה

ים לונות בסדינסות החו לכועוד מחמירים, שהחמה מחממת גם מבעד לזכוכית, וכן נהג קכח סי"ז(

 .)סק"ב( מ"במזהירה. וכ"כ ה בשעה שהשמש
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לש ונן דדינו כם המעה ליוע"פ הראשונים שאפילו בדיעבד ושוגג אסור בכל אלה, וה"כתב  ב"חה

  בחמה.

הוא מעונן  כאשר דוקאש רמב"ןבשם ה )מב. ד"ה אשה(בהגדרת יום המעונן, כתב המהר"ם חלאווה 

ביא הם הפרי חדש גלום. כך כגמור, אבל כשהעננים עוברים ושבים פעם נגלים ופעם נכסים, אין ב

בת אחת, יש נים בטו הענהעיר, שלפי חשש הרמ"א שיתפש )ד"ה וביום( הלכה באורסברא זו, אך ה

 .פרי חדשליזהר גם בזה. וכן משמע מה

 לישה במקום התנור 

 אצל לושל יתקרב ולא :שו"עוכ"פ ה האש. חום מפני לתנור שאין נכון ללוש קרוב )שם( רא"שכתב ה

 .התנור חום מפני, התנור

ית דה"ה לב סק"א() ט"זהסיף כתב ע"פ הראשונים שאפילו בדיעבד ושוגג אסור בכל אלה, והו ב"חה

הדלת  יום או יפתחבו ב הסיקהחורף שהסיקו בו בתנור דגרע טפי מיום המעונן, ולכן צריך שלא ל

סתם תנור, ה"ה בשונים, הוסיף ע"פ מסקנת האחר )סק"ט(מ"ב ה והחלונות עד שיצא חום ההסקה.

 הדלת פתחי כ"אא בית אותו בכל ללוש אסור כ"ג הבית בכלשאופים בו כל היום ומוציא חום הרבה 

 .מעט והחום ולגד בחדר או רב והחום קטן החדר אם הענין לפי הכל מ"ומ .והחלונות

 שבשעה מהן ששי ,יןהאופ וןכג ,בזה שנכשלים ישש )סק"י( מ"בבגודל הזהירות הנחוצה בזה, כתב ה

 הבאיז יןומתישב שוהים הם ,התנור לפי אותה ומקרבין לתנור להורידן המקל על בידם שהמצות

 המצה ךכ ובין ,עורכיםה עם ומשיחים ראשם שפונים ,מזה יותר גרוע או ,בתנור להניחה מקום

 ליהםע שימיםשמ המקלות החליףל ליזהר יש עוד וכן .גמור איסור והוא ,התנור פי כנגד מאד מתחמם

 חמםנת זה ומחמת רבתנו שהיו מחמת הרבה שמתחממין בחוש רואין דאנו בפעם כפעם המצות

 .בזה נכשלין הרבה ה"ובעו התנור לפי שמקריבה טרם עוד המצה

ד )אהע"ז ח" הרות משאגת ולגבי המחמירים שלא להשתמש כלל במקל גם לאחר שהתקרר, כתב בשו"

ת מצות יתן היה לאפולא נ יסורשמצד הדין אין שום חשש בדבר, שהרי אילו היה חשש א סי' יח אות ד(

 שראל.יכלל  ופיםנה ושנה למצות שאכלל, שכן אין בכל העולם די מקלות חדשים בכל ש

 סעיף ב':

 ההתעסקות בבצק 

 האת: לומרכ: רש"י". ופתהפ כל את שתגמור עד התנור מן ידה תגביה ולא" )מב.(שנינו בפסחים 

 מן ידיה ביהתג לא', דא"כ הו"ל לא הסכים לפירושו (דרש ה"סוד: יב) ר"ןה אמנם .שעה כל בבצק עוסקת

קדק בזמן לא תדריהם ואסרו לעסוק בדברים אחרים שמא תמשך אחלכן פירש שחכמים  ',העיסה

 פת. רכי הלו צבעניני התנור בנתים שהרי א עסוקהשהייה של העיסה, אך לא אסרו ל

 אהוכן שכתב שית מגידה ".אחר בדבר ותתעסק העיסה את תניח ולא" כתבסתם ו (ה, יב) ם"רמבה

 רבן :(מח) עוברין אלו פרקב משנה שהוא אפשר או ,התנור מן ידיה תגביה ולא שאמרו למה פירוש

 .כחכמים ופסק' וכו נשים שלש אומר גמליאל
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 )מח:, מו.(עוד שנינו 

וצא בו ש, אם יש כיצק החר: במשנה"]מח:[ כל זמן שעוסקות בבצק אינו בא לידי חימוץ. ]מו.[ 

ילך אדם שדי כאמר רשב"ל:  -: אם אין שם כיוצא בו מהו? גמרא. הרי זה אסור -שהחמיץ 

ייב ח ולישרף, והאוכ -סידוק  : שיאור ישרף, והאוכלו פטור.משנה .מיל ,ממגדל נוניא לטבריא

חכמים ורבי יהודה.  ין זה בזה, דברישנתערבו סדק -, סידוק כקרני חגבים -כרת. איזהו שיאור 

 "ותיום שעמדו שערו, כאדניפכל שהכסיפו  -אומרים: זה וזה האוכלו חייב כרת. ואיזהו שיאור 

 ואינו ניםאז לו שיש הזה חרשכ הוא שמשונה לאו אם החמיץ אם ניכר שאין - החרש בצק :"ירשופי

 חגבים דקרני -כרת  חייב והאוכל וזה זה לכאן. וסדק לכאן סדק -חגבים  קרני .לאו אם שומע אם ניכר

 יושערות מדושע כאדם פניו הכסיפו לאב סדק בו שאין זה שפטור -שיאור  ואיזהו הוי. סידוק נמי

 מכסיפין. שפניו ורתת פחד מתוך

 אש, אבל אם אין בודוקא בבית ש ששיעור זה הוא :(י נב' סי א"ח) יראיםכתבו בשם ה (ס אות ה"פ)הגה"מ 

 .(תר' יס) מרדכיוכ"כ ה יש בו אש או חום גדול מהרגיל, ממהר להחמיץ וצריך לשים לב לכך.

 )סימן נא( הרי"למת, שבשו"ת שיש כמה דעות באשר לצירוף שהיו כתב (ג"קכ סימן א"ח) הדשן תרומתב

ור תעסק עסק גממם שאם ובריכתב שאין נראה לו להחמיר, ויש הס )סימן קעד(כתוב לאסור, ומהר"ש 

, שעסק יות מצטרפותן השהג איבבצק בין שהייה לשהייה, כגון בעיטת הידים בבצק או רידוד, בכה"

א לבטל מה לץ אך חימול עסק מועט יש בידו כח לעכב את הכזה מבטל ההחמצה שקדמה לו. אב

 שהיות.ו כח לבטל הבאין  , אךשהיה. וכשמנקרים המצות כל זמן שמתעסקים בו אינו בא לידי חימוץ

 יוםה כל לואפי, בו תעסקיםשמ זמן וכל. אחד רגע ואפילו עסק בלא העיסה יניחו לא :שו"עכתב ה

 עשריםמ וחלק השע רביעית הוי מיל ושיעור. חמץ הוי, מיל שיעור עסק בלא הניחו ואם; מחמיץ אינו

 או, מיל יעורלש יצטרפו שהיותשה לחוש יש כי, המצות עשיית בענין למהר להחמיר ויש: רמ"א]. השעה מן

 בבצק קושנתעס ואחר. [(ןעוברי אלו פרק ומרדכי ה"פ מיימוני הגהות) להחמיץ שממהר חם במקום שיהיה

, חתהא מיצהוהח כאחת יסותע בשתי התחילו ואם. יחמיץ מיד עסק בלא יניחוהו אם, בידים ונתחמם

 ,סדקים הב שיש עד חמיצהה ואם. חימוץ סימני בה רואין אין אפילו השנית גם שהחמיצה בידוע

 ייבח האוכלוו גמור חמץ הוי, הנה הולך ואחד הנה הולך אחד אלא בזה זה הסדקים נתערבו לא אפילו

 אוכלוה, רותיושע שעמדו כאדם פניו (ערוך ללובן מראיתו נשתנה' פי) הכסיפו אלא סדק בו אין ואם. כרת

 תהלעשו ורולחז לשברה תרמו, חימוץ לידי תבא שלא וירא עשויה המצה ואם: כתב רמ"אוה. פטור

 .(ורוקח דהאגו בשם ל"מהרי) לכתחלה ליזהר טוב מיהו; החימוץ יבטל שהעסק כדי

ות להעריך המצ התחילאין לושאין להעביר ידיו על המצות ולשפשף בהן,  )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 .)ס"ק יג( מ"בוכ"כ ה עד שיגרפו התנור, כדי שיאפו מיד.

והוי  ש אחד דבוק,יה גולא יהביאר שהחשש בלישה חוזרת של מצה עשויה, היא ש )סק"ו(מגן אברהם ה

 .()ס"ק כג מ"בוכ"כ ה כמצה כפולה שאסורה משום שאין האש שולטת שם.
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 לבעוט ל, אבוכה"ג לה בעץש'עסק' בבצק חשוב דוקא אם מגלגבשם האחרונים  )ס"ק יב(מ"ב כתב ה

 בעיסה במקום אחד לא מועיל כדי למנוע חימוץ בכל העיסה.

 מנקרה לפני אותה חיםומני המצה ורידדו שערכו לאחרשצריך ליזהר מאוד  מאמר מרדכיכתב ה

 מיד מחמצת הב שנתעסקו לאחרד כיון לתנור תיכף לרדותה יראו הניקור אחר וגם ,מיד אותה שינקר

 אלא דוקא אול המחבר דקאמר דמיד ואפשר .כ"כ בזה נזהרין אין והעולם ,הממנ הידים את שמסלקין

 מ"בה. וכ"כ ראפש אם אחד גער אפילו כך מלהניחה ליזהר יש בודאי לכתחלה מ"ומ ,מועט שיעור ל"ר

 .יח( ק)ס"

  להשהיית העיסההזמן המותר 

פני ללמיד היושב שת ז.()חים מקורות מהם אפשר ללמוד את דין השהיית הבצק. ומהן בפס הישנם כמ

ע"פ יה. וע"כ שאלמבטל ים ורבו, ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת בביתו, ומתיירא שמא תחמיץ, קד

ו תנור, וביארדה מהיגביה תגבי אישה לא  )מב.(שהניחה והלך לו, אינה בגדר חמץ. וכן בפסחים 

 הראשונים שלא נאסר רק כשמתעסקת בדבר אחר שאינו לצורך הפת. 

. , יחמיץ מידא עסקת יניחו בלשאם נתעסק בבצק ונתחמם תחת ידיו, וכע '(ד' א ד"י )כלל ש"ראה כתב

ר ור נעשה לאחסק התנפירשו שהי ()שע"ת סי' רצ גאוניםובתשובת ה .(ג"ע מב ה")ח"ג נ ירוחם רבנווכ"כ 

 גם אם נתעסקכתב ש ג(יה, ) רמב"םה אמנם העריכה, ועכשיו חייבים כל ישראל להרחיק מכל אלו.

שמותר  )א, קכד( "ארשבה דבריבבצק זמן רב, רק אם שהה שיעור מיל הרי הבצק מתחמץ, וכן מוכח מ

בדבר שום  ואין תיםברה לקחת את הבצק לאפותו במקום הרחוק מביתו מרחק של חמישה או עש

"א לא חוכא. והרשבככמים רי חפקפוק. והאומר שאם תגביה ידה מן העיסה ה"ז אסורה מיד, עושה דב

שר עק של חמישה למרח עיסההיה שולח את ה רמב"ןחשש לדבר כלל ואפילו לכתחילה, וכן העיד שה

 בתים מביתו כדי לאפותה, ולא חשש לשהיית הבצק.

 יוםה כל לואפי, בו תעסקיםשמ זמן וכל. אחד רגע ואפילו עסק בלא עיסהה יניחו לא :שו"עכתב ה

 עשריםמ וחלק השע רביעית הוי מיל ושיעור. חמץ הוי, מיל שיעור עסק בלא הניחו ואם; מחמיץ אינו

 . יחמיץ ידמ עסק בלא יניחוהו אם, בידים ונתחמם בבצק שנתעסקו ואחר .השעה מן

כתב  וי()ד"ה ה לכההבאור הות. מיל, ושיעור מיל הוא ח"י דק באשר לזמן החימוץ, השו"ע כתב שהוא

מנם בהפסד אנאה, ר בהשלכתחילה במקום שאין הפסד מרובה, מששהה י"ח דקות הוי חמץ ואסו

דקות אין לאסור, אם לא  22.5מרובה אפשר שיש לסמוך על הפוסקים החולקים, וכל שלא שהה עכ"פ 

פילו דקות א 18חר קל לאן להכתב שאי )או"ח סי' קכג סק"א( חזו"אראינו בה סימני שאור וסידוק. וה

 במקום הפסד מרובה.

כתב עפ"ד הראשונים החולקים על הרא"ש לעיל, שדברי השו"ע אינם בסתם  )ד"ה ואחר( באור הלכהה

 )ב, כד( אומר יביעובשו"ת  להדיא שנתחממה העיסה, ומ"מ נשאר בצ"ע. םעיסות, אלא דוקא כשרואי

אשונים שאין איסור להניח את העיסה לזמן מועט, והעלה בדברי מרן שדוקא האריך בדברי הר

 כשרואים שנתחממה העיסה אסור להניחה, הלא"ה אין איסור, והמקילים בזה יש להם ע"מ שיסמוכו.
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שהעיקר כסברת הגאונים, שלכתחילה אין להניח את העיסה בלא עסק  )ס"ב( פרי חדששדעת ה ובאמת

 פשר.אפילו רגע אחד היכא דא

ק, יש מתעסקים בבצשאע"פ ו ה,וכיום המנהג להחמיר ולהקפיד על ח"י דקות מנתינת המים ועד האפי

ב לולים להתערל, ועק כלשחששו לפירורים הנפלטים מהעיסה ונשארים על השולחן וכד' בלא עס

 הצע זמן העריכם באמעיתיכתב של )סעיפים א, ז(ערוך השולחן אח"כ בעיסה זו או בעיסה אחרת. ה

ם את הזמן פות גמצר מונחת העיסה כמה רגעים בלא עסק, ויש לחשוש לשיטת הב"ח שהשהיות

העסק  נם היהמכתב שבז רסא( ג,)מועדים וזמנים שהתעסקו בבצק לשיעור ח"י דקות, וראוי להחמיר. ב

בל והעריכה, א גיבולהעשה בכח וכשרון רב עד שהיה ביכולתם במשך ב' או ג' דקות לסיים את מ

 חמצה.ות להאפשרנחלשו הגופים, וראוי לחשוש שהעסק בעיסה אינו מבטל את ה בימינו

 סעיף ג':

 קיטוף ידיה במים אחרים 

: "ירש". ופהידי את בו תשמצננ ואחד בו שמקטפת אחד, כלים שני וצריכה" )מב.(שנינו בפסחים 

 יהיד מחום מתחממות בהן שמקטפת אותןד - ידיה בו שמצננת .במים החררה פני טחה - בו שמקטפת

 .והעיסה

ת פאלא שאם מקט ימוץ בכך,חדאפשר שאין חיוב לצנן הידים שאין חשש  (וצריכה ה"ד שם) ן"רה כתב

שרק  ב()ה, ימב"ם רתב הכלכן וידיה ישנו תנאי שלא תקטף במים שמצננת ידיה מפני שהם מתחממים. 

טור ם התנור. והת מחוחממוכשהיא לשה ואופה צריכה לצנן את ידיה, לפי שבשעת האפיה ידיה מת

  לא הבין מדוע כתב הרמב"ם דוקא 'לשה ואופה'.

 דיהי בהם שמצננת םמי באותם תקטף לא, במים מקטפת היא לשה שהיא האשה אם :שו"עכתב ה

 רמ"אוה. בו שתקטף יםמ מלא אחר כלי לה יהא אלא, העיסה את ומחמיצים מתחממים שהם מפני

 .(ם"רמב) מותר, ידיה צננה ולא בעברה ומיהו: כתב

 סק"ז() אברהם מגןיאו הם. הבשבמדינות אלו נוהגים שלא לקטף המצות במי )אות ג(דרכי משה כתב ה

 .)ס"ק כו( מ"בוה

קטף ידיה לריכה שאופה צכהסכימו לפירוש הר"ן ברמב"ם שרק  )סק"ד( ט"זוה )סק"ח( אברהם מגןה

וסקת באפיה ינה עאם אם גהוכיח מדברי הראשונים שתמיד צריכה לצנן ידיה  ב"חה אמנםבמים. 

יה, שנתחממו יד שבמרגשת ק כז()ס"מ"ב וכתב ה ובצרכי התנור. וכך נקט למעשה להחמיר בכל אופן.

 ים.אשונכתחילה להחמיר, שכ"ד כמה רלכו"ע צריך לצנן, ואפילו בסתם טוב ל

 סעיף ד':

 מקום שפיכת המים שניקו בהם את העריבה 

 (מב. )מ:שנינו בפסחים 
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דא: שופכין תני ח מב.[]: מי תשמישו של נחתום ישפכו, מפני שהן מחמיצין. משנה"]מ:[ 

לא  -האישבורן!  במקום כיןבמקום מדרון, ואין שופכין במקום האישבורן. ותניא אידך: שופ

 לא נפישי, דלא קוו"ד -נפישי, דקוו. הא ד -קשיא: הא 

 שם) ן"רוה (כט' סי) רא"שהורן. לא כתב שאם אין המים מרובים יכול לשופכן במקום אשב )יב:( רי"ףה

ן ובים וכמה הים מרחשוב מ כתבו שטעמו של הרי"ף הוא משום שאיננו יודעים כמה (ואינו' גמ ה"ד

 אחד קוםבמ קבצוית שלא דיכ מדרון במקום אותם ישפוך זה הריסתם " )ה, טז( רמב"םמועטים. גם ה

הרי"ף  ת משיטתו שללשנו רצה ", ולא חילק בין מרובים למועטים. המגיד ביאר שהרמב"ם לאויחמיץ

 ץ מותר.קיבו כדי ולכן לא ביאר החילוק בכמות המים, אך מדבריו משמע שאם אין במים

 לא ההעריב בהם חציםשרו המים שאר עם המים אלו, ץחמ איסור זמן אחר לש אם :שו"עכתב ה

 ניםשמתק םוהכלי: רמ"אה וכתב. ויחמיץ אחד במקום יתקבצו שלא כדי, מדרון במקום אלא ישפכם

 רולאח, צקהב בהם ידבק אשל עשייה בשעת תמיד יגררם, העיסה בו שחותכין והסכין, המצות בהם

, לגררן שנוהגין הממ טפי עדיף ווזה (ל"מהרי) שנית פעם בהם ולתקן לחזור היטב וינגבם ידיחם עשייה

 ,יגו י"ע ותולעש ותרמ ט"ובי. (ע"ד) ידיחן כ"ואח יגררן, והמחמיר. גרירה י"ע היטב לנקותן אפשר אי כי

, תוכוב דבר תלת שאפשר ריבותוהע. שעליהם הבצק שיאפה לתנור יתנם או לצונן יטילם יגו אין ואם

 שלא סדק או אגומ שום בו היהי שלא בה שלשין בעריבה ליזהר ויש. בזה כיוצא כל וכן; להדיח מותר

 על ההעריב תןי ולא. (ל"מהרי) בבצק מתערב בו ולש כשחוזר כ"ואח, ותחמיץ הלישה אחר לנקרו יוכל

 .(ו"מהרי) שרי, עור של על אבל; העריבה שמחמם, הלישה בשעת צמר כסת או כר

מן ם גם לפני זת המיפוך אשאם במה ששופך יש כדי קיבוץ, אסור לש יםסובר )סק"ה( ט"זהו ב"חה

  איסורו, שאסור להניח חמץ ברשותו ולסמוך על העורבים.

ם צו הרי שופכיתחמ םכך אבשלא ישפכם על רצפת אבנים, וכתב דצ"ע מה  )סק"ט( מגן אברהםכתב ה

ם הרוקח תב בשכ אליה רבהה אך .חימוץ לידי יבואו שלא ליזהר צריךשלכתחילה  והפקירם? ולכן

 כבר הפקירן.יון שכח"כ אשאין כלל בעיה לשופכם ברה"ר בכל עניין, דמאי אכפת לן שיחמיצו 

 סעיף ה':

 עברה ולשה תחת השמש 

 ש"ראה תדע אבל ת.מותר תהפ ידיה ציננה שלא או השמש תחת ולשה עברה אם )ה, יב( ם"רמבה כתב

 .השמש תחת ולשה בעברה לאסור (לא' סיפ"ב )

 . מותרת הפת, השמש תחת ולשה עברה :שו"עכתב ה

א דנ"ל דוק ס"ק טו() םברהאמגן אוסר, וה"ה כשלש סמוך לתנור. וכתב ה ב"חכפי שהזכרנו לעיל ה

 .)ס"ק מא( מ"בוכ"פ ה כשהוחמה העיסה.
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 סעיף ו':

 הוספת קמח לעיסה רכה 

ראוי, משום ותר כעיסה קשה ישלא נכון להוסיף קמח כדי שתהא ה (קכד' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

א לאפיה, ושמא אחר הלו לשכשמוסיפים קמח הוא אינו מתגבל טוב, ונשאר מעט מהקמח בעין אפי

יה טוב ה רשאם היה אפש והוסיף, .ויתחמץ בקערהנאפה כפי הצורך, ויש לחוש שמא יפול במרק 

ה, העיסה השני ות שלדלילל קשה ויבש בהתאם לרמת היותר ללוש עיסה נוספת קטנה יותר מגיבו

 ויערב שניהם יחד וכך תתקבל עיסה אחת במידה בנונית.

 עם רבנהויע קשה גיבולמ קטנה עיסה עושה אלא קמח בה יוסיף לא, רכה העיסה אם :שו"עכתב ה

, שילבתב כ"אח בא בהן הנדבק הקמח כי, מהקמח המצות וירחיק: רמ"אכתב ה. הרכה העיסה

 .(עוברין אלו פ"ר מרדכי) ומתחמץ

 יש אדם אחר א כאשרא דוקכתב שהפתרון להכין עיסה נוספת קשה יותר הו )ס"ק טז( מגן אברהםה

התעסק בהם א"א לשום שמאבל אסור לאדם אחד ללוש שתי עיסות יחד, שיכול ללוש עיסה קשה, 

הוסיף קמח, כול לי שה,בצורה טובה. עוד כתב דמשמע מתה"ד שאם אין אפשרות לעשות עיסה ק

. אפית יפה כךנעיסה האין שוישמור לא לתת עליהם דבר לח. אבל מהרי"ו אסר להוסיף קמח משום 

 גר"ז ,חק יעקבו היל, כתבנפלו בטעות לתוך התבש. ואם נפל עליהם דבר לח וד(-)ס"ק מג מ"בוכ"כ ה

 ועוד להתיר, שהרי אין ידוע בודאי שנשאר בעיסה קמח בעין.

 ועיסה ידיח ל עיסהכאחר של )שם( מגן אברהםזהירות נוספים בתהליך האפיה, כתב הבאשר לכללי 

א הספל מים א להדיח ימלאם א"ד. וידיו ויחזור וידיח הספל וינגבנו במפה, ולאחר מכן יכול ללוש מי

וסקים יסות. כל העין העעם בצוננים על גדותיו. ונכון שיהא לו ב' ספלים שיוכל להחליף בכל פ

דו את ר הלישה יכב, ואחיסהער כל באפיה ידיחו ידיהם בכל פעם, ויבערו הפרורים מעל השולחן אח

. ל כדי חימוץיעור שהו הששהמנהג לנקות ולרחוץ כל ח"י דקות שז )ס"ק לג( מ"בוכ"כ ה המקום.

 ד.המכשלה מאו י רבהככל, הוהוסיף שהמנהג הנכון להעמיד משגיח בבית אופי המצות להשגיח על 

 



 דיני מצת מצוה -סימן ת"ס  ________________________________________________ 266

 דיני מצת מצוה -סימן ת"ס 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 אורייתא או דרבנןשימור מד 

היא  ימור(צריך ש טחינה)או לסוברים שגם בישנה מחלוקת האם השימור לשם מצה בלישה ואפיה 

א וא רק אסמכתשה סק"ב() חק יעקבמשמע שהוא רק מדרבנן, וכ"כ ה ב"חמדאורייתא או דרבנן. מה

 אקרא 'ושמרתם את המצות'.

ה כתב הבאור הלכו. ט(-מ ה"חה מהל' חו")פ" רמב"םכתב שהוא מדאורייתא, ושכ"ד ה פרי חדשה אמנם

ם ברי האחרונישאר דמכיח האריך להו באור הלכה. ה)סימן כו ותקצג( רשב"אשכן מפורש ב )ד"ה אין(

 פיה.דס"ל ששימור זה חיובו מדאורייתא, לפחות משעת הלישה ועד אחר הא

כתב שצריך להוציא בפיו שעושה את המצות לשם מצת מצוה, ובדיעבד סגי  )מש"ז א( פרי מגדיםה

באור במחשבה. ואם לא חשב הישראל בשעת לישה ואפיה לשם מצה, אפילו בדיעבד אינו יוצא בה. ה

נשאר בצ"ע, כיון שישנם ראשונים שמוכח מהם דמסתמא ישראל העושה, לשמה קעביד.  )שם( הלכה

א"צ שיאמרו בכל מצה ומצה, אלא יאמר כל אחד: מה שיעשה היום ש )ד"ה ולא(עוד כתב הביה"ל 

בענין מצה זו יהיה הכל לשם מצות מצה. והוסיף שבנערותו היה בעל המצות אומר וחוזר כמה 

כתב שהנוסח מועיל כל  )ח"ג סימן רסא(ם וזמנים מועדיב .19פעמים לעוסקים שיזכרו שהיא מצת מצוה

 )בוטשאטש( אשל אברהםקה לאכילה חשובה להפסקה גמורה. הזמן שלא הפסיקו הפסקה גמורה, והפס

 כתב שבדרך חסידות יש לומר 'לשם מצת מצוה' אחר כל שינוי או הפסק או שיחה וכיוצ"ב.

וד המצה ניין של ייחשאינו ע ימן ב()ס עונג יו"טבגדר דין 'לשמה' הנצרך בעשיית המצות, כתב בשו"ת 

יחד אותם ן' הפועל לי'רצו הוא לצאת בה י"ח, כמו עיבוד עור לס"ת או טוייה לשם ציצית, שעניינן

ת אמר שלולכן מועיל  עשה.נלמצוותם, אלא עניינו הוא רק כוונה המורה על המעשה לשם מה הוא 

. שה שעושה בהת המער אגדימצת חברו בלא ידיעתו, שהרי לא פועל דבר בגוף המצה, אלא רק מ

ה לשמה לבד דין כוונה, ומר לשמכתב ששני דינים נאמרו בשימו )פ"ו מהל' חו"מ ה"ה( ר"ח הלוי ,מאידך

משומרת לשם המצה  ם שלבמעשה שימור המצה, צריך גם שע"י שחושב בשמירתה לשמה יחול בה ש

 מצה.

                                                   
עוד כתב שם: דמשום שהמהדרים לוקחים מצות בכל מיני הידורים מרב העיר או משאר תלמידי חכמים, אין מדקדקים  19

צאים רה ויווקחים מצה שמולם אין העול בשאר המצות המיועדים להמון העם, ויצא שכרנו בהפסדנו, מפני שסוף סוף רוב
 בסתם מצה. 
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 תשאילתובכתב צוה. ושם מלושמרתם את המצות, עשה לה שימור  שחז"ל דרשו, )מ.(שנינו בפסחים 

יב במצוות אל החי"פ שישרשאם לש את העיסה חש"ו שאינם חייבים במצוות, אע (עו שאילתא צו' פ)

, תקצג, וכ' סי א"ח ת"שו) א"ברשה םבש )פ"ה ה"ט(אפה אותה, אין יוצאים י"ח במצה זו. וכ"כ הרב המגיד 

עתם, דצמו ולא על עלדעת  שה אלאומזהירו, לפי שאין הגוי עו גישראל עומד ע", ואפילו (רנט' סי ג"ח

)מ. ד"ה  ב"אריטגם ה .ד(ועחולין יב: ו )גיטין כב:,אבל בחש"ו יש לדון, שנחלקו בדינם אם גדול עומד ע"ג 

 ן לא מהני.מזהירד ע"ג ושאפילו ישראל עומכתבו ועוד  )סדר הגדה ד"ה והמצות( אבודרהם, הוהא(

 ,שהמע עושהה ככוונת גביו לע העומד כוונת ,ושחיטה כגט שליח ידי על שאפשר דכל ה"ר יונה דעת

  .בה צאיןיו גביהם על עומדים בשאחרים וקטן שוטה חרש שלשה מצה . ולדעתוכשליח ליה דהוה

 לא ישראל פייהדא גב על אף ןוקט שוטה וחרש גוי לשה :(קיו' סי מ"חו' הל) חיים ארחותכתב ה, מנגד

 גיאת בןא יצחק ר"וה .והאופה שהל מי לחוש שאין כתבו .(מ פסחים' חיד) ן"רמבוה ף"ריה, ש"רוה ,יצא

 ותרמ ישראל יבפנ גוי ידי על (שנילושה)והב"ח כתב ג"כ שנאפתה  מצה כתבו האי רבינוו (צג' עמ ב"ח)

 .בעצמן ואופין ולשים מחמירים וחסידים

 . וקטן שוטה חרש ידי לע ולא, יגו ידי על אותה אופין ולא מצוה מצת לשין אין :שו"עכתב ה

ן או גון שהוא זקדחק כהשעת סובר שאפילו בדיעבד אינו יוצא במצה שאפאה גוי, אך כתב שב ב"חה

מגן כ"כ הני ישראל. ווי בפאה גחולה או תפוס ביד הגויים, יסמוך על המקלים ויצא במצה שלשה ואפ

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה ."י גויטן מע, ומ"מ טוב לעשות ע"י ק, והוסיף שטוב שיסייע קצת)בהקדמה( אברהם

במה שאומר  יסתפק בן, לאבעומד על ג שאפילו לדעת המקלים )סימן כא( יעקב משכנותכתב בשו"ת 

חו "ז, שלא יסיעהירו להז ן לשם מצות מצה, אלא בכל שעה צריךילו פעם אחת קודם העשיה שיכו

 .)סק"ג( מ"בדעתם מזה. וכ"כ ה

 בעריכה ולא בלישה אלהגוי  סייעכתב שלא י )סימן קצג( מהר"י ויילמה נחשב 'אפיה' האסורה ע"י גוי? 

 המצות יםשמנקב בנקו אבל ,תלפ דמיוחדות מלאכות' ג אלו דוקא משמעד מג"אה. ודייק הבאפיי ולא

 ל"ימג"א דהכתב ו .מצוה שםל שימור דבעי אסור תיקונים כל וכן כתוב ל"מהריב אבל .קפידא אין

 לקטן אפילו א לתתש ליזהר לכתב שבמצה של מצוה י )סק"א( ט"ז. המוכרח ואינו ,מותר נקוב כ"דג

 .)סק"א(מ"ב וכ"נ מה ובדיעבד כתב שמותר בחש"ו. לנקר את המצה.

                                                   
[ מסייע רפואי טיפול שעבר או] מותאם חינוכי במוסד שלמד אילם חירשראיתי לנכון להביא כאן דיני צירוף למניין של  20

 הדעת ינוישבש או, ע"השו וכפסק קטןו כשוטה דינו האם האחרונים נחלקו, ועניין דבר לכל כפיקח בחייו מתנהל והוא
 ובכל, יםלשיעור הםדברי חכמים נתנו אשל כיון הדין השתנה שלא פסק (עג' סי, ראשון) צדק צמח ת"בשו:  הדין נשתנה

 סופר שבט ת"בשו, תםלעומ. (פט' סי ז"אבהע) עוזיאל והמשפטי (לח' סי ב"ח) קטנות הלכות ד"וכ. מצטרף אינו עניין
, להקל שי בדרבנןש וניםאחר כמה פסקו ,ז"ולפ. בכך להסתפק שיש היא' סופר כתב'ה אביו שדעת הביא (כא' סי ז"אבעה)

 הציץ ד"וכ ,(לא' סי) בנימין נחלת ת"וש כ"כ, גמורים כפקחים אותם המחשיבים ויש. (נג ק"ס צ"שעה) ברורה הלכה ראה
 ב"ח) אשר מנחת ,(לד' סי א"ח) שלמה מנחת, (רעז' סי ח"ח) הלוי שבט, (לג' סי ג"ח ז"אבהע) מ"אג, (מו' סי ו"חט) אליעזר

 בכך ךכרו כ"אא למניין לצרף שרשאים פסק (ו' סי ב"ח) דעת וביחוה. (28' עמ, לא תחומין)' רבינוביץ א"והגרנ (פו' סי
' עמ, לט צהר) דוד ואלשמ הרב של אמרובמ ע"ע. ת"וקריאה '(קצרה תפילה' יעשו ולכן) צ"הש חזרת כגון, לבטלה ברכות

20). 
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 חק, )סק"ב( רבה אליהכתב עד שיהיה בר מצוה. וכ"כ  )הלכות אפיית המצות עמ' ע(מהרי"ל מיהו קטן? ה

שהוכיח שחיוב השמירה  )ד"ה אין(ועיין בבאור הלכה . )סק"ד( מ"בו )מש"ז סק"א( פמ"ג, )סק"ג( יעקב

מדאורייתא, לכן כתב שאין לסמוך על חזקה דרבא, דכל שהגיע לכלל שנים מסתמא הביא ב' שערות. 

שהוא חומרא יתירה, והכל תלוי בדעתו, שיש לו הבנה במה שאמר לו שיעשה  )סק"א( ט"זכתב ה אך

 ם מצוה אשר צוה ה' יתברך. לש

 שא"צ י"ב סק"ז(פוט שני ח) גר"נ קרליץהמגלגל את העיסה ומתעסק בה רק כדי שלא תחמיץ, כתב ה

ק יכול להתעס ם קטןגלכן לחשב לשם מצת מצוה, כיון שאינו עושה פעולה בעצם עשיית המצה, ו

שום וונה לא רק מינן כדאנן בע כתב שזהו רק בדיעבד, משום )ח"ב סימן לה( צבי ארץבשו"ת  אמנם בה.

שלא  טן זה הועילקו של עולתשימור מחימוץ, אלא שיהיה כוונה לשם מצת מצוה בכל הפעולות, ובפ

 תבוא העיסה לידי חימוץ. 

 שלא כדין הםוקמח, למים  כתב שבעוונותינו הרבים, כמה אנשים מניחים לקטן לתת )סק"ד( מ"בה

)ח"ז  ומרא יביעשו"ת ב מנםאזו. תינת המים היא בכלל לישה, ואינו יוצא י"ח מצה במצה כעושים, שנ

וכן נתינת  נו בר הבנה,אי ינון הימיקל לעניין נתינת המים ע"י קטן, בהסתמך ע"ד הט"ז שקט סימן מו(

 תפילה ובשו"תרבנן. לא מדינה א, וחלק מהפוסקים סוברים ששמירה א)שו"ע שכד, ג(המים אינה גיבולו 

ילו צות מצוה ואפמאפות וש ולפסק שקטן שלא מלאו לו י"ג שנים גמורות, אין לו לל )ב, יא( למשה

צות מלאפות ו שמותר לו ללו הוא חכם ונבון. ואם מלאו לו י"ג שנה, אפילו לא הביא ב' שערות,

 מצוה, ובתנאי שיודע הלכות לישה ואפיה.

 באפיית דגם שדחי פרה כ"וכ ,המצות בכל לכתחלה פסק ליזהר גם כן )מנהגים הל' אפיית המצות( מהרי"ל

 עקביק חב כ"וכ .המכשלה הרב כי ,גביהן על לעמוד נוהג היה הפסח ימי לכל הנעשות המצות שאר

 על עלוי דברים כמה כי ,אפיהו לישה בענין לנשים להאמין שאין )סימן ריא( הלקט שבולי בשם )סק"ד(

 והפסד מצוה שכר ודעותי ואינן כהוגן שלא דבר ועושות שוכחות שמא או מותרות שהן נשים לב

 .ייתהאפ ועל לישתה ועל רקידתה על עומדים והרבנים ח"הת רוב לכן עבירה

ם להם, אין מאמיני ת פסחהלכו נשים שלא למדו )סק"ד( חק יעקבלעניין עסק המצות ע"י נשים, כתב ה

דבריהם ותר טוב. ומצמו יוד בעשראוי להושיב שומר איש הגון, ויעמ )א"א בהקדמה( פרי מגדיםוכתב ה

 ן.ך אותמדרילא נראה שיש בדבר בעיה אם הן יודעות את ההלכות, או שיש גדול ה

ך אהמנהג,  קייםלוכין ביא סימהאריך לה )א, כד( אומר יביעאם גוי אופה וישראל עומד ע"ג, בשו"ת 

 כתב שיש להחמיר היכא דאפשר.

 ת ע"י חילוניםעסק המצו 

 איןו, דנפשיה יהאדעת העוש, ששמומר להכעיס לע"ז גרע טפי מגוי )א"א ריש הסימן(פרי מגדים כתב ה

 יראית ירותזה דצריך, שראלי בפני שלא שעשה ממצה לאכול אין, ולתיאבון. כלל חובתו ידי יוצא

 .טרח לא ומטרח

, ולכן כל )ואכמ"ל(כתב שכיום החילונים מוגדים כתינוקות שנשבו  )פ"י הע' לב( מצוה מצותבספר 

חילונים שהם תמימים בטבעם ומקבלים דעת אחרים מבלי להוסיף או לגרוע, ואינם רוצים להכשיל 
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ומוקירים את הדת, יכולים לעסוק במצות. וילמדו אותם את הדינים ואמירת לשם מצת מצוה, 

כילת מצה בליל פסח, ויודיעו אותם את חומרת האיסור, שמיחדים את המצות לקיום מצוה של א

ויאמרו מידי פעם לשם מצת מצוה. אך אותם שברגע שמעלימים מהם עין עושים ככל העולה על 

רוחם, ומתלוצצים על המצות, פשוט שאין לתת להם לעבוד בעבודה זו, וכ"ש במי שחשוד באכילת 

 .()עמ' קלחאור לציון וכן עולה מדברי החמץ בפסח. 

 טחינה החיטים ע"י גוי 

והטעם,  ל עומד ע"ג.ישרא רת אםכתב שדוקא לישה ואפיה אסור ע"י גוי, אבל טחינה מות )סק"א( ט"זה

"י עהקל בטחינה עולם להנהג שמ )ד"ה אין(באור הלכה וכ"כ ה דעיקר עשיית המצה היא לישה ואפיה.

לו יהיו שקוני המצות כל תיול שגוי, והישראל עומד ע"ג ומשגיח שלא בא לידי חימוץ. ומ"מ מי שיכ

 ע"י ישראל הרי זה משובח.

 .בהריה אלוכן משמע מה משמע שאפילו ישראל עומד ע"ג לא מהני. ב"חמה אמנם

 מצות מכונה 

ות מחייבת ת המצמור אשי"א שהמצווה לשנה, היא השאלה הראשונה בבירור כשרות מצות המכו

 ה אינהנווכיוון שהמכ שכל התהליך של הלישה והאפיה יעשו בכוונה מפורשת לשם מצת מצוה,

עוד ושאלה זו ה. מכונ מצותיכולה לכוון, נמצא שאין לקיים את מצוות אכילת מצה בליל הסדר ב

 .עיקר דבריהםלייחס ו נתוכדלהלן. אנשאלות נוספות נידונו בספרי השו"ת בדורות האחרונים, 

נגר ציק זיה המכונה הראשונה להכנת מצות בפסח, ע"י איהומצא שנה( 180-)לפני כבשנת ה' תקצ"ח 

כח אדם, וב גלגלים בי סיבה ע"מראפשוייר בצרפת. מכונה זו לא היתה חשמלית, אלא מכנית. והופעל

ברה המכונה יום עהעד אדם. מאז ו היא נועדה לעריכת העיסה בלבד ושאר המלאכות נעשו ע"י

חיצת וטומטית, ולאכונה "י מעגלגולים רבים, עד שהיום כל עשיית המצות מתחילה ועד סוף נעשית 

 כפתור בהפעלה בלבד.

 ופן.אום שבואין להתיר  ץ גמור,טען שמצות המכונה הן חמ )שו"ת דברי חיים סימן כג( מצאנז חייםהג"ר 

 רים.צד האוסבועוד היו  )בספר תפארת בנים( תשובה דרכי, )סימן תקל"ז( אבני נזרגם ה

ין מעשה קטן שאדיפה מע נהכתב שמכונה אי )שו"ת האלף לך שלמה השמטות לאו"ח סימן לב( גר"ש קלוגרה

טרס ביטול )קונ הנזאןש נאטגרי", כתב המאידךות לשמה. ולכן אין יוצאים במצה זו י"ח. בו דעת לעש

, לגלי המכונהאת ג גלגלשכיון שבכל עת פעולת המכונה פועלת היא ע"י מעשה האדם שמ מודעה(

 כפעולתו. הנחשבת פעולת

הסרת מונע,  ת ע"יופעלומכתב אודות המכונות שהיו בזמנו שהיו  )שו"ת ח"ד סימן קכט( מהרש"םה

ן הושונות נה, המכו עולתפשכיון שהאדם רק מסיר את המונע, לכל הדעות אינו נחשב כפועל את 

שיב כן יתכן להחה, ולתחילבמהמכונות שהיו בדורות שקדמו לו, שבהן האדם היה מסבב את הגלגל 

 את פעולתן כפעולת האדם.
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לכן אפשר מה, וימור לשכתב שא"צ עשייה לשמה, אלא די בש )ח"ד סימן כ( מלכיאל דבריבשו"ת 

 להחשיב את המצות שנעשו ע"י מכונה כנעשו לשמה.

סח במצה ליל פבלת מצה העלה שמותר לכתחילה לצאת י"ח אכי )ח"ב סימן י( למשה תפילהבשו"ת 

ג"כ  (ח. חזו"ע עמ' עא, יד) עתד יחוההנעשית ע"י מכונות חשמליות, ובלבד שנעשית בפיקוח. ובשו"ת 

ה ילת מצה במצ"ח אכיצאת להכשיר לצאת י"ח במצות מכונה, והוסיף שלכתחילה מצוה מן המובחר 

, לנר ךערו, ת סימן יב(ס הוספוכת" )שו"ת, כתב סופרלם גדולי הדורות שלפנינו, ומהם המכל עבודת יד.

  ועוד רבים התירו את השימוש במכונה להכנת מצות לפסח. שערים בית

 :מתירים(נגד ה)טענת האוסרים וכ לסיכום נביא בקצרה את טענות האוסרים והמתירים

ם טנים שלעיתיקים קות מחלא"א לנקות את המכונות כראוי, שהרי הן מורכב. א :טענות האוסרים

דול, שמה של אדם גלוונה ריך כצ. ב. )מודעה לבית ישראל סימן ב(אינם נראים, ונדבקים בהם פרורי חמץ 

יטה את נשארה ח חשים עוסקים. במצות היד הג .)גר"ש קלוגר לעיל(ומצות מכונה דינם כעשיית חש"ו 

  .)מודעה לבית ישראל סימן א(יץ את העיסה העלול להחמ

ל ותה כקוד לנקל מאסדק, וגלילי המכונה עשויים ממתכת חלקה ללא חריץ ו. א :טענות המתירים

ית ישראל שהוא קובץ תשובות של . מודעה לב91, החשמל כהלכה עמ' המודעה ביטול)ראה רבע שעה ע"י מטלית 

עולה שנגרמת כל הפאדם, ו בהפעלת המכונה בתחילתה ע"ידי . ב .גדולי ישראל בעניין המצות מכונה(

 .אין לחוש לושרחוק  א חשש. החשש של הימצאות חיטה הוג .)יחוה דעת א, יד(אח"כ מתייחסת אליו 

ותר ינו להרחיב ילא רצותירים. האריך להביא את דברי האוסרים והמ )הררי. ז, לא( קודש מקראיבספר 

מאמרים בעניין החששות במצות מכונה  2)כו,  תחומיןחיב יעי"ש. ע"ע במדי בהבאת כל דבריהם, הרוצה להר

 .)עמ' קעד( תשובות פסקי. של ימינו(

 סעיף ב':

 השתדלות בעשיית מצת מצוה 

 כההיא ,ןואופי םבעצמ ולשין המחמירין כגאונים עצמם על מחמירין וחסידים מעשה בעלי: טורכתב ה

 המצות בעשיית להשתדל דםא כל על מצוה לכן .אופה ואשתו מסיק הוא עני של דרכו מה דאמרינן

 והיה הןב וסקיםהע ומזרז שייתןע על ועומד בהן משתדל היה ל"ז ש"הרא א"א נוהג היה וכן .ובאפייתן

 .בעריכתן מסייע

 צרורות ומשארותם לתאבמכי דאמר ,המצות בעצמו לתקן חייב אדם וכל" כתב )סימן רפא( רוקחה

 ניב ויעשו וילכו המצות את מחבבין ישראל שהיו אלא בהמה שם' הי לא וכי אומר נתן' ר בשמלותם

 ".'וכו ולעשייה להליכה שכר ליתן ישראל

 סייעומ בהם עוסקיםה ומזרז עשייתה על ועומד מצוה במצת משתדל היה ש"הרא :שו"עכתב ה

 .במצוה בעצמו הוא להטפל לעשות אדם לכל ראוי וכן, בעריכתן

 יתחמם כי עד מצוה של במצת עצמו שיטריח תבכ חסידים מסכת ניסן פ"ג מ"ג()משנת  י"ארה כוונות פרבס

 .)סק"ב( ט"ז. וכ"כ הלבטלה ז"מש שנולדו הקליפות ישבר ובזה ויזיע
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 .סק"ה() מ"בוה סק"א() "אמגה ביאר שעניין זה הוא משום 'מצוה בו יותר מבשלוחו'. והביאו ב"חה

 סעיף ג':

 ביטול הפרורים 

 יויה עריכהו לישה בשעת לושיפ פירורין כל על לומר רגיל אדם יהא סימן תקלז()פ"ק  מרדכיכתב ה

 טוב וכן :עוד וכתבו .(גרע' סי) חרוקה בשם )פ"ג אות י(. וכ"כ הגה"מ חימוצן קודם שיתבטלו כדי בטלין

 בטלל צריךש הטעםד ב"יה כתבו. שיחמיץ עד להסירו יוכלו לא ששמא ,בכלים הנדבק לבצק שיעשה

 ..(ז פסחיםא ב)כדאית לבטלו הוא ברשותיה לאו איסוריה דבתר משום ,שיחמיץ קודם

 הועריכ הליש בשעת יפלוש פרורים כל: לישה בשעת יאמר חמץ איסור זמן אחר הלש :שו"עכתב ה

 .וצןחימ קודם שמבטלן שנמצא כדי, אותם מבטל אני בכלים הנדבק בצק וכן

צריך עילה משום שנה מואת איכתב שהעולם אומרים על הפרורים שהם הפקר, אך לשון ז )סק"ג(ט"ז ה

ת מנהג אל"ה. ויישב מ והשדרכ"ע"פ ה )סק"ב( מגן אברהםלהפקיר בפיו, ולומר ''יהיו הפקר'. וכ"כ ה

אמר ישועכ"פ צריך  טלים.ן במילא ההעולם, שכביכול אומרים 'פרורים הפקר' כשאר כל הפרורים שמ

 בין.שון שמוקא בלדשלשונות של ביטול והפקר, צ"ל  )ס"ק יא( מ"בוכתב ה שמבין.בלשון 

ר 'כל ם, צריך לומי הכנתוך כדתכתב שבימינו שמצות שלמות נפסלות  )ח"ג סימן רסב( מועדים וזמניםב

ל כוכתב שטוב ש כלל'.ם בימה שיתחמץ יהיה הפקר בתחילת החימוץ קודם שנעשה חמץ, וגם הפרור

 מצות יאמרו נוסח זה.העוסקים ב

 

 

 סעיף ד':

 עשיית צורות במצה 

  .(לז)שנינו בפסחים 

אין עושין  ל פי שאמרו:, אף עפסח"תנו רבנן: יוצאין בפת נקיה ובהדראה, ובסריקין המצויירין ב

מה אמרו  חכמים: מפניונין לן זסריקין המצויירין בפסח. אמר רב יהודה: דבר זה שאל בייתוס ב

להם:  מחמצתה. אמרליה, וה עהמצויירין בפסח? אמרו לו: מפני שהאשה שוה אין עושין סריקין

 -ייתוס יקי באסורין, וסר - מרו כל הסריקיןאמרו לו: יא -אפשר יעשנה בדפוס, ויקבענה כיון! 

 יאל, והביאובן גמלרית מותרין. אמר רבי אלעזר בר צדוק: פעם אחת נכנסתי אחר אבא לב

מצויירין ין סריקין הין עושם אח. אמרתי: אבא, לא כך אמרו חכמילפניו סריקין המצויירין בפס

מר מרי, הכי קאיכא דאאו. בפסח? אמר לי: בני, לא של כל אדם אמרו, אלא של נחתומין אמר

ין, ואין ן כמין רקיקסריקי שיןליה: לא של נחתומין אמרו, אלא של כל אדם. אמר רבי יוסי: עו

 עושין סריקין כמין גלוסקאות"
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ן. וההבדל ור, ומחמיציר לתננן מההן מצות מצויירות, והחשש שאינו נות המצויירין סריקיןש "ישרופי

 ליהם.עוהה בין בעה"ב לנחתום, הוא שבעה"ב אינו מקפיד כ"כ ליפותן, ואינו ש

ם אסורים כל אד ולכן של ,רידאמ כאיכאפסק כתב ש (טו' סי)נחלקו הדעות, הרא"ש  :(י) ף"ריהבדעת 

רי"ף הפירש את  טו, ה()יד המג ושל נחתומין מותר. ולא פסק כחכמים משום דמעשה רב עדיף. גם הרב

י . אמנם הב"(שם) ם"רמבה וכ"ד (צז' עמ גיאת ץ"רי 338 - 9' עמ גאוניקה' עי) גאוניםכרא"ש, וכתב שכ"פ ה

איכא אע"פ שגרס כ (מצויריןה ה"ודס שם)כתב שהנוסחא שהיתה ביד הרא"ש שונה מהגי' שלפנינו. והר"ן 

 יוןכ תומיןנח אבל ,עלמאד אדם כל בשביל אלא נחתומין בשביל גזרו לאדאמרי, פירש שמתחילה 

  .אדם כל ארש אטו נחתומין על וגזרו הכל על שגזרו אלא ,מדינא שרו בהו דבקיאי

 איןשיוצ בגמרא כחדמו :(מא ג"ח ה"נ) ירוחם רבינו בדיעבד אם עשה סריקין המצויירים ולא חמצו, כתב

 בהם.

ותו משאר לא לשנם ציור, אשהנקבים כעין מסרק שעושים במצה, אינם לש :(ט מח' סי) בו כלהכתב 

 הפת וכדי שתאפה יפה. 

 ריקיןס עושין .(זל) דאמר וסיי כרבי ל"דקיי א"ריצב בשם (קושטא' דפ ו"הטפ"ה ) מיימון בהגהות כתוב

 מפני לנוש מצות רלציי סמכינן ז"וע ,ציורין בשהיית לחימוץ לחוש אין דאז רקיקין כמין מצויירין

  .רקיקין כמין אותם עושין שאנו

 אותו שעושים מה כל לאב; ועוף יהח כמין בפת לצייר דהיינו המצויירין סריקין עושין אין :שו"עכתב ה

 השהותל שלא לעשותן רלמה טוב מ"ומ, מותר, המצות שמנקבין מה וכן, יתפח שלא כדי במסרק

 .בהם

 חדש פרי, )סק"ה( ט"זכ"כ הוין, כתב שאין עושין ציורים כלל, ואע"פ שעושים אותם כעין רקיק ב"חה

 .)ס"ק יד( מ"בו

צא מוץ, וגם יוחיעור שיורן שבדיעבד מצות אלו מותרות באכילה, אם לא שהה בצ )ס"ט( גר"זכתב ה

ינו ות בבצק, ואהתעסק בכלל דמשמע שזמן הציור אינו נכלל )אות יז( שער הציוןבהן י"ח. וכתב ב

 דומה לניקור.

 קנז( עלה או"ח סימןהודה יו"ת י)ש מהר"י אסאדובטעם הדבר שנהגו לעשות את המצות עגולות, כתב ה

כוונת התורה ת', ועוגו'לשון  לט( ,)שמות יבמשום שלגבי המצות שהוציאו ממצרים נאמר בתורה 

 ם עגולות. עשאו לכןו ,להראות לנו את גודל החיפזון, שלא היה להם זמן לרבע את המצות

 אפית פת עבה ביו"ט 

  .(לז: לו)שנינו בפסחים 

מאי פת  רין.יובית הלל מת י,ברי בית שמא"תנו רבנן: אין אופין פת עבה )ביום טוב( בפסח, ד

פסח? מאי איריא ב - י משום דקא טרח טירחא דלא צריךמאי טעמא? א פת מרובה... -עבה? 

 קאי" , והאי תנא ביום טוב של פסחאין הכי נמי -אפילו ביום טוב נמי! 
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 ומשום מרקא דקים ובחררים לה נקט חימוץ משום ולא ,ביחד חררים הרבה - מרובה פת :"ירשופי

 .הוא צריך דלא טרחא טרח דקא

 . מיץלהח ריןממה הרקיקין יןא כי, לחם כשאר עבה פת ולא, רקיקין המצות לעשות ויש: רמ"אכתב ה

 סעיף ה':

 פת עבה טפח 

 כ"כו. כתבו :(במ ג"ח ג"נ) רוחםי רבינוו .טפח עבה פת בפסח ללוש דאסור הטור כתב לא איך תמה ב"יה

 . טפח עבה פת בפסח עושין אין :שו"עה

 .ב"חוכ"כ ה .דיעבדסור בשמדברי הפוסקים משמע שמותר, ולכן אין לא )סק"ד( מגן אברהםכתב ה

 ור בדיעבד.ן לאסשאי ז(י)ס"ק  מ"באסר כשהיא טפח. אבל בפחות מטפח, כתב ה פרי חדשה אמנם

פחות מטפח  לל שגםרור כהאריך להביא מדברי רבותינו הראשונים שלא ב )ד"ה פת( באור הלכהה

לו הפוסקים שהקות, ולעש מותר. ומדברי הריטב"א והרשב"א מוכח שאף בפחות מטפח אפשר שאסור

 לא ראו דבריהם.

ן אוד בעושים כאוד מוערים מגפח, ראה את רבותיו טפת עבה יותר מ )ב, יג( יעקב שבותכתב בשו"ת 

 כתב שבעבה שם() לכהאור הבה אך אבל אין לאסור בדיעבד. כי אין נראה שום ריעותא.לכתחילה, 

 יותר מטפח יש לאסור אפילו בדיעבד.

 בתוכה ץותתחמ בתוכה אשה חום ישלוט לא שמא לחוש יש כ"כ עבה דכשהיא )ס"ק יז( מ"בוביאר ה

 .מותר מטפח בפחות אבל אפייתה בשעת

 סעיף ו':

  גבינהעיסה ממולאת בשר או 

 ש"נדיפא עשותל שלא דמוניםהק שהחמירו במה להקל יןא :(סב' סי שם) חיים ארחותע"פ ה שו"עכתב ה

 .ש"פלאדוני או

 אפייה שבשעת פי, ל21פירש שפאנדיש הם עיסות מצות ממלואות בבשר או גבינה )סק"ה( מגן אברהםה

 ,פירות כמי דינה זו שליחה ,ועוד .אפייתה ומעכבת העיסה ומלחלחת והגבינה מהבשר ליחה יוצא

 כשיצאה שמא לחוש יש כ"וא .מיד להחמיץ ממהרת היא במים שנילושה בעיסה מתערבים שכשהן

 בדיעבד ואפילו. לאפותה בה לשלוט האש חום שהספיק קודם מיד נתחמצה העיסה לתוך הליחה

 . )ס"ק יח(מ"ב . וכ"פ ההמצה לאסור יש המצה לתוך אותם ונתן ששכח

                                                   
 .קמח י"ע אותם שעושים מאכל מיני שאלו פירש (טז ק"ס) יעקב החק אמנם 21
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 סעיף ז':

  ביצים שלמים במצהנתינת 

 יחהל מהם צאיו שהרי ,מהםע ותאפה בפת שלמים ביצים ליתן אסור (קב' סי)שם  אורחות חייםכתב ה

 יםאומר שי .אפייתו מעכבש לפי ,לאסור הדבר קרוב מבושלת הביצה אם ואפילו ,האפייה ומעכבת

 .טעמא מהאי בו וכיוצא שומר כגון זרעים עם העיסה ללוש שאסור הדין שהוא

 .עמהם שתאפה במצה שלמים ביצים ליתן אין :שו"עה כתב

 כתב שבדיעבדוייה. ת האפהוסיף שאפילו הביצה מבושלת אסור, משום שמעכב )סק"ה(מגן אברהם ה

כה צה שנתן בתוגם מ אסורלמותר. אך כתב שאנו האוסרים מצה כפולה מפני שמעכבת אפייתו, יש 

 .כ(-)ס"ק יטמ"ב ביצים או בשר. וכ"כ ה

 טנית אסורה,ין הקע"פ שאאשאסר מצה שנמצאת בה קטנית,  )סק"ו( ט"זהאורחות חיים כתב העפ"ד 

 ו חדים, שרישאינ רעוניםזסובר שאם נתן  )סק"ה( מג"אה אמנםמ"מ מטעם עיכוב מצה יש לאסור. 

 .)סק"כ(מ"ב בדיעבד דדבר כזה קטן אינו מעכב אפייתו. וכ"כ ה



 275 ________________________________________________ יההסקת התנור קודם האפ

 דיני אפיית המצה -סימן תס"א 
 סעיפיםובו ה' 

 סעיף א':

 הסקת התנור קודם האפיה 

 בו לאפות יכד והוכשיסיק זהרלי צריך חמץ בו שאופים תנור: שו"עוכ"פ ה ה"ר יונהטור בשם כתב ה

 ידי על פולט כך גחלים ידי לע שבולע דכמו, בלהבה לו די ואין, כולו פני על הגחלים שילכו, מצה

 כיון כ"אא ספיקמ אינו הפסח דםקו פעמים כמה הסיקוהו אם הילכך; ממנו נתזין נצוצות ושיהו גחלים

 הטילל נוהגים ויש. לכך כיון לאש זמן כל כולו פני על הגחלים הלכו לא שמא כי, פסח לצורך להתירו

, יסקה ידי לע וכשמכשירו: רמ"אוהוסיף ה. הוא יפה ומנהג; היסק יצטרכו שלא כדי חדש קרקע בו

 . (ב"ימהר תשובת) חדא בהיסק הכל לעשות ולא האפייה לצורך ולהסיק לחזור הוא וישר טוב

אבל אם  .חני פסים לפאם הסיקו כמה פעמ שבדיעבד נראה שיש להקל )סק"א( מגן אברהםכתב ה

בד. לאסור בדיע ו, ישכול הסיקוהו רק פעם אחת ולא כיון להתירו, וספק אם הלכו הגחלים ע"פ

 .)סק"ב( מ"בוכ"כ ה שתנור דינו ככלי חרס וצריך היסק היטב.

 היה אשמ הונבראש הסיקוכש בהנאה אסור דחמץ משום ביאר את חשש הרמ"א, )סק"ג( מגן אברהםה

מא שאו  .יתשנ מסיקין יסורוא זמן קודם אופה לואפי ולכן ,מחמץ נהנה נמצא, ונשר בעין חמץ שם

 כך חרוא תנורה קצת שיצטנן דע בנתיים לשהות צריך ז"ולפ ,היטב כ"כ יסיק ולא הפת ישרףיפחד שת

 עתיה.או אדים ול, והוסיף שיש חשש שנשאר מקום בלי גחלחק יעקבוכ"כ ה .שנית יסיק

די דפיו, ינו יוצא מירס שאלי חויש להם דין כ כתב דאע"פ שהתנורים שלנו נעשים מלבנים חק יעקבה

 .)סק"א( מ"בכ"כ הי. ומ"מ מועילה הסקה, כיון דהסקן מבפנים ואינו חס עליהם דילמא פקע

 להכשירו וצריך בטו יום דםקו ולהכשירו התנור להסיק שכח אםבשם האחרונים, ש )סק"ד( מ"בכתב ה

 הדין מןד כיון ו"ט,י רךלצו שלא הבערה לעשות ושלא ,אחד בהיסק הכל לעשות מותר ,טוב ביום

 .כולה פ"ע הגחלים שילכו שיזהר רק מותר

, ץ לעולם(ן אופים בו חמות ואיחד למצ)אפילו שמיו"התנור שאופין בו המצות  )כלל קכח סכ"ז( חיי אדםכתב ה

פרט בעוה"ר נזהרים, וב ם היודע אראוי לכל ירא שמים שקודם שיאפה בו יכשיר התנור כדין, כי מי יו

 "פ כולו".עחלים ו הגשרובם אינם מן המהדרים, לכן יכשיר התנור כדין מחמץ למצה, ויהי

ח"א ) גרות משהאשו"ת בכתב שהתנור צריך להיות חם במשך כל זמן האפיה, ו ,חיי אדםעוד כתב ה

אר התנור. ובי ף מחוםישר שהוא לכל הפחות כשיעור שאם יתנו קש במקום הנחת המצות סימן קנג(

זה אלא  ור יהא בחוםה שהתנכוונהשדי אם יהא בחום של יס"ב, שאין  )סימן קכ ס"ק יז( חזו"אאת דברי ה

 גיע לשיעור חום זה. ואף החזו"א לא היקל לכתחילה.המצה צריכה לה
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 סעיף ב':

 סוגי התנור הכשרים לאפית מצות 

אפות מותר ל השנה כל בו אופיןש ופורני תנור (רעג' סי תשובה שערי, 225' עמ גאוניקה) נטרונאי רב כתב

ל השנה, כן בה הבת ואופיועל גבה אין גחלים ולא של מלמטה קהישהס חרס של וטפקא בו בפסח.

ינן תר דלא חייששמו יב"ה אסור לאפות בה בפסח בלא הכשר. אבל אם מלאהו גחלים מבפנים, כתב

וב אין סק התנור, שו כהיהסיקושמא יחוס עליה, אע"פ שהוא של חרס. וכן משום שמילא אותו גחלים 

שרי, אבל  ל אבןאם הוא ש משמע שרק (ד"ע לט ב"ח ה"נ) ירוחם רבינוחשש שמא יחוס עליה. ומדברי 

 .)פסחים ל:(של חרס לא מועיל לו היסק, כדין הקדרות 

 מאי ,בפסח וחובת דיי בה וצאי אדם דארעא דכובא .(לח) לגבי מצה האפויה ע"ג קרקע, איתא בברכות

שמרה, קרקע והמצה על  שכשאפה (זי' סי) ש"ראוה ף"ריה כ"וכ .בה קרינא (ג טז דברים) עוני לחם טעמא

 קהבצ דביקשה בין אילפסב או בתנור שנאפית מצה אחד" (ו"הפ"ו ) ם"רמבהוכ"כ  יוצא בה י"ח.

 ידי בה יוצא זה הרי קעבקר אפאה אפילו הדביק כך ואחר שהרתיח בין הרתיח כך ואחר באילפס

 כתב שיש לחשוש לחימוץ באילפס, אע"ג שהוא לחם. ראב"ד". והחובתו

 .מץבר חררים יעשו שלא למחות ראויש (פג' סי מ"חו' הל) חיים ארחותכתב ה

 הסיקה שנא לא, חדשה סחר של (ז"בלע קופי הגג בהם שמכסין הרעפין מן אחד' פי) טפקא: שו"עכתב ה

 רתח מרתח ,גבה על עולה שלהבת שאין י"אעפ תחתיה שולט שהאור כיון מותר, מבחוץ או מבפנים

 בלא לפסבא בין אכובי בין תנור בין, תחלה להסיק צריך אבל ;חימוץ לידי בא ואינה מיד נאפית והפת

 ראויש שאומר ימ ויש. ליזהר בוטו אוסרים יש, להסיק כך ואחר תחלה להדביקו אבל, בקרקע בין מים

 .(ז"בלע צינירוני חם אפר פירוש) ברמץ חררות יעשו שלא למחות

אסור אף  ור זהשיע אבל אם שהה שרק אם לא נשתהה שיעור מיל אפשר להקל, חק יעקבכתב ה

 .)ס"ק יא( במ"וה גר"זהבדיעבד. ואפילו בדיעבד נכון להחמיר שלא לאוכלה אם אפשר. וכ"כ 

 נור שיש להםה או תתוך כירשלא התיר השו"ע לאפות אלא ב )ח"א סימן קנג( משה אגרותכתב בשו"ת 

גג אסור, ון לו כתלים ש ואיו איכתלים וגג, והאויר שם חם מאוד, אבל לאפות ע"ג טס מתכת שיש תחת

 יוןלצ רואבשו"ת  אולם אפה.כיון שהאויר מקרר אותה ואינה נאפית מיד, ויתכן שתחמיץ קודם שת

ך יש אולה לאויר, וא מגהאם  כתב שמותר לאפות ע"ג טס מתכת שיש תחתיו אש אף )ח"ג פי"א תשובה י(

שש יש ח תואך במצות עב ים יחד.ליזהר לאפות כך רק מצות דקות, שהחלק העליון והתחתון נאפ

 שהחלק העליון ישאר בצק ויחמיץ.

)ח"ב  שלמה מנחתמצה הנאפית בתנור חשמלי, או באש מאמצעים כימיים כספירט וכד', כתב בשו"ת 

 שודאי חשיב לאפיה באש ולא בחמה, ומותר לכתחילה לאפות כך מצות. סימן יט ד"ה הנה וד"ה גם(

ומצה שנאפית בתנור גז,  ור, ע"י החום הרב המצה נאפית מיד.שאע"פ שאין שלהבת אש בתוך התנ

 אגרותשמותר לאוכלם בלא פקפוק, וכן משמע בשו"ת  )אשרי האיש ח"ג עמ' שמא( גרי"ש אלישיבה דעת

כתב להחמיר, כיון שלא נאפית מחום האש  )ח"ב סימן קה( שכיר משנהבשו"ת  אולם .)ח"א סימן קנג( משה



 277 ___________________________________________ בדיקת המצה אם אפויה כל צורכה
אלא מחום המתכת, ואם תחמיץ מצה אחרת אוסרת את כל המצות, דבמתכת אמרינן חם מקצתו חם 

 כולו. 

 סעיף ג':

 ל צורכהבדיקת המצה אם אפויה כ 

  .(לז)שנינו בפסחים 

 מר שמואל:א האמר רב יהוד -"יוצאין במצה הינא ובמצה העשויה באילפס. מאי מצה הינא? 

 ה"כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנ

והוסיף  .בה יוצאים, הממנ נמשכים חוטין אין אותה פורסין שאם עד שנאפת מצה: שו"עכתב ה

 חימוץ דילי לבא תוכל יכ, ולהחזירה (ע"ד) לכן קודם התנור מן ללקחה שלא ליזהר ויש: רמ"אה

 .(ל"מהרי)

 ממנה, נראה משכיםטים נשאם עבר והוציא את הפת קודם שנאפת עד שאין החו )סק"א( ט"זכתב ה

ד. מצה מיחתשע"י החום נ באותה שעה שהיתה חוץ לתנור, שאפילו בדיעבד אסור, מפני שנתחמצה

 הוי פנים בקרימתד א"יבר בשם )פסחים תר(והמרדה אין לה תיקון משום דנתחמצה. וכתב המרדכי 

 .אחריה ןנמשכי חוטין דאין שיעורא

נה, ן נמשכים ממם חוטיאהבחין שאם אינו יכול ל )סימן מח( וסףשארית יכתב בשם ה )סק"י(החק יעקב 

ב לא ה העיסה, שודבק בינו נשאם תוחבין האצבע תוך המצה ואחק יעקב יש לאסור מספק. והוסיף ה

ננה, אבל אם נצט מה,שהיא חוקא כ: דא"ר) מחמירים, דכה"ג ודאי אין להסתפק אם חוטים נמשכים ממנה

ידיו טלטל אותה במה אם שה" יט( )אות שער הציוןב . והוסיף)ס"ק יג(מ"ב וכ"כ ה .אפשר שאין בזה ראיה(

קכ ס"ק יז  או"ח סימן) חזו"אהה כתב סימן מובהק שאין חוטים נמשכים ממנה. ומטעם זזהו  ואינה נפרכת,

וה מן תנור והשליכה מן הרדציאוה במוהשמצה שלנו שהיא דקה ושטחה גדול ו ד"ה שו"ע וד"ה כ' במ"ב(

דות כה, וזוהי עא נפרה ולהמרדה, א"צ לבדוק אם חוטים נמשכים ממנה, שהרי טלטלוה כשהיא חמ

 גמורה שנאפתה.

 וראה חמה בעודה המצה שיבר שאם )מהדו"ת או"ח סימן פ(נודע ביהודה כתב בשם ה )אות ו(השע"ת 

 ,לא אם טביה הפני קרמו אם ספק לו יש אם וכן ה.פני קרמו אם לעיין צ"א ,כלל נמשכים חוטין שאין

 נצטננה כבר אם אבל .פניה קרמו ודאי בפריסתה כלל ממנה נמשכים חוטין שאין שכיון ,מותרת

 שלא שמורה מבפנים ריעותא פ"עכ בה ורואה ,נמשכין חוטין אם לבדוק שכבר לא שייך מה זמן המצה

 יש בקרימה ספק שום ואין פניה קרמו שודאי יראה ואם ,המצה בפני יביט או ,מבפנים יפה נאפית

 ואסור כרת ספק הוה לא או קרימה מיחשב זה אם ספק לו יש המצה של בקרימה גם אם אבל ,להתיר

 אם להבחין א"א ששוב נצטננה כאשר העבות שבמצות אלא עוד ולא .טוב יום ושמחת מ"בהפ אפילו

 וצד עליון צד ,צדדים משני פניה שיקרמו נןיבע מבפנים ריעותא בה רואין ואנו ,נמשכים חוטין

 .חשש בלי להתיר יש ספק בה שאין מעליא קרימה צדדים משני המצה פני קרמו אם אבל .התחתון

באור ה .)ס"ק טו( מ"בוכ"כ ה יש ספק אסור. ואם ,חוטין במשיכת לבדוק ולאחר ג' ימים מאפיתן, א"א
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כתב שאפילו בספק אם חוטים נמשכים ממנה אין להקל בדיעבד אפילו בהפסד  )ד"ה ויש( הלכה

 , דהוא ספק דאורייתא.מרובה

 סעיף ד':

 מצה שרויה ומבושלת 

  .(מא)שנינו בפסחים 

וצאין וסי אומר: יי. רבי איר"תניא: יוצאין ברקיק השרוי, ובמבושל שלא נימוח, דברי רבי מ

 פי שלא נימוח"ברקיק השרוי, אבל לא במבושל, אף על 

בשה, אפשר ישהיא כל את המצה שזקן או חולה שאינו יכול לאכו (יז' סי) ש"ראוה :(יא) ף"ריה כתבו

 ו( ,ו) רמב"םוכ"כ ה יכא.אבל לא תהיה נימוחה, דבעינן טעם מצה ול להשרות אותה עד שתתרכך

 שהרי באכילתה חובתו ידי בה יוצא אינו שבשלה מצה אבל, נימוח שלא והוא השרוי ברקיק ויוצאין"

 י ולא רק עלל שרועבים גם ". וביאר הב"י שלדעתם דברי ר"מ 'שלא נימוח' מוסהפת טעם בה אין

 מבושל. ומ"ש ר' יוסי שיוצאים בשרוי, הכוונה שלא נימוח.

 אבל .ואה מבושל לאו אדה רשאי רותחין שאינם חמים במים לשרותה רצה שאםדמשמע  ב"יכתב ה

 מיןח או תחיםרו במים או חם לבתבשי אבל קרים ביין או במים אותה ישרה' כתב (קנד פסח' הל) רוקחה

 .)סק"ב( ט"זוכ"כ ה '.יצא לא

 . בה יוצא אינו ,בשלה אם אבל; נימוחה שלא והוא שרויה במצה אדם יוצא: שו"עכתב ה

 ההמצ שרותל לכתחלה ילואפ מותר ,יבשה מצה לאכול לו שקשה ולחולה לזקןד )ס"ק יז( מ"בכתב ה

ך ערוה . וכתבמבושלכ דכבוש ע"מעל שרוי יהיה שלא ליזהר צריךש חק יעקבכתב ה אך ,במים

. ת המצה במיםאשרות יו, לדה"ה שמותר לאדם שחסרות לו שיניים והלעיסה קשה על )ס"ח( השולחן

שיאכל מצה  יבשה, מצה כתב שיש אפשרות נוספת לאדם שקשה לו לאכול )ד"ה יוצא( באור הלכהה

ת דיף לפורר אשע מן כט(סי) בנין ציוןוכתב בשו"ת  אף שהוא כקמח, ובלבד שיאכל כזית. מפוררת

 .()דינים והנהגות פי"ז אות לו חזו"אהמצה מאשר לשרותה במים. וכ"כ ה

ביאר שגם ביין אין לשרות את המצה, משום שמבטל את טעמה, ולכן אין להקל  )סק"ז( מגן אברהםה

כט, כתב  אות שער הציוןב] אלא לחולה, ואף במים כתב הרי"ף שאין להתיר אלא לחולה או זקן.

שדוקא בבישול אמרינן שמאבד את טעם המצה, שפת אפויה יש לה טעם אחר. אבל במה שמרגיש 

ולאחר מכן כתב שיתכן שהיין מבטל טעם המצה, ואינו דומה לעיסה  שיש לו טעם יין לא אכפת לן,

שנילושה בדבש, ששם נאפה הכל ביחד ונקראת פת מטובלת, משא"כ כשערב בה טעם אחר לאחר 

מא. ) מהר"ם חלאווהכתב שאפשר לשרות את הפת ביין, וכן מצדד ה )למעלה(רוקח , המנגד. [אפייתה

כתב שזקן או חולה שא"א  )ס"ק יח( מ"בשדווקא ע"י בישול מפיג טעם מצה, ולא ע"י שריה. ה ד"ה יוצאין(

להם לאכול מצה השרויה במים, יכולים לשרות המצה ביין, אבל שאר כל אדם לא יצא י"ח וצריך 

לחזור ולאכול מצה אחרת, בין בכזית של ברכת מצה ובין בכזית של אפיקומן. וכל האמור הוא דוקא 

 שמותר, שבזה לא נתבטל טעם מצה. מנוח רבנות, אבל לטבל כתב לשרו
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, ק"כ(ס) מ"בוכ"כ ה צורך.לא ל כתב שכלי שני אינו מבשל, ומ"מ יש להחמיר, אם )סק"ח(מגן אברהם ה

ח"ב עמ' ) עובדיה זוןחשו"ת ב ני.והוסיף שכל זה שהיס"ב ודוקא במים, אבל במרק יש להחמיר בכל גוו

א, ובדיעבד יצ החמירלאוי רב שלטבל את המצה במרק ובחומץ וכיוצ"ב, ג"כ כת קסא. ח"א עמ' תרמח(

כשמטבל בלא ו ,דשפרי חהוכשאין היס"ב יש להקל, שכ"ד שהטיבול הוא דבר מועט ובטל למצה. 

ל המצה אפשר לא לטביכא דיר השרייה, י"ל שאף בכלי שני שהיס"ב מותר, אך מהיות טוב נכון להחמ

העלה  ד()א, כ דעת היחות שו"וב היס"ב. ובמקום צורך אין להחמיר כלל.במרק או במרק ותה חמים ש

נים, צה במים צונות המלשר שודאי פשוט שאדם שחושש בשיניו או זקן שאין לו שיניים, מותר לו

טבול לאסור מדינא שיש ל סובר ח()מקראי קודש הררי פ"ז סל"ג הע' פגר"מ אליהו וה ויוצא בה י"ח מצה.

 ' פא()העושם ר. להתי מים ישמבלי לשרותה למשך זמן. ורק באפילו מצה כמה שניות בשאר משקים, 

 הביא שאמר לו הגרמ"א שהוא ממליץ לזקנים לטבול את המצה במים.

 סעיף ה':

 מצה שנאפית עם חמץ בתנור 

גם  הפת. יאסור את כל שלא מצינו שריח החמץ ,שמותר "תר כתב ,בתנור חמץ עם שנאפית מצה

 וחבית חמה תבפ" :(סו )ע"ז' כתב שאם נגע החמץ במצה אסור, ודומה לנאמר בגמ (תקע' סי) מרדכיה

' סי) ה"ראביהו .היא מילתא אול ריחא (שם) לן דקיימא מותר נגע לא אם אבל ",אסור הכל דברי פתוחה

ם שמע שג. וכתב הב"י דמ.(צד מנחות' עי) המצה עם הנאפ חמץ שהיה תודה מלחמי ראיההביא  (תקז

  .אסור בזה זה נגעולר"ת שאם 

 חטה הב נמצאתש מצהו מותר, שהרי מתיר אפיליראה ד )פ"ב סימן כה( רא"שכתב הטור שלדעת ה

 יפהאלא כדי קל אסור אינו, משום שהאפיה אין דינה כבישול להתפשט הטעם בכל החררה, ובקועה

גמור,  כאן הוא חמץשום שש, מהסביר, שהטור לא כתב בהחלטיות מה דעת הרא" ב"יאו כדי נטילה. ה

 משא"כ בחיטה בקועה אינה חמץ גמור אלא קרוב להחמיץ.

 .פתוחה וחבית חמה לפת דדמי ,בזה זה נגע אם אוסרין ישכתב ש טורה

 נטילת כדי שנגעה מקוםמ ונוטל בחמץ נגעה כ"אא נאסרה לא, מצה עם חמץ אפו אם: שו"עכתב ה

 . מותר והשאר, מקום

 "ח נאהגרלדעת ה. ק כד()ס" מ"בה וכ"כ ביאר ש'כדי נטילה' היינו כעובי רחב אצבע )סק"י( מגן אברהםה

"מ. ס 2.4 הוא של תורה סימן ג אות ב( )שיעורין חזו"אס"מ, ולדעת ה 2הוא  )שיעורי תורה ח"א סימן ג אות כה(

 מחמירים לאסור את כל המצה. ב"ח המהרש"ל וה אך

פת פת איסור ב , דריחמותר בשם האחרונים שאפילו אם אפה בתנור קטן וסתום )ס"ק כב( מ"בכתב ה

 מן ושומן.ים בשילושהיתר אין נחשב לכלום. והסכימו האחרונים להתיר בזה אפילו היו נ

 פרי, ס"ק יז() גר"אהמ אךח. ועוד מחמירים לאסור כולו אם נעשה בתוך הפס רבה אליה, חק יעקבה

 .)ס"ק כד( מ"בועוד משמע להקל. וכ"נ מה מרדכי מאמר, חדש
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 לכל רינןאס הפסח בתוך אהו אם באפייתה בתנור שנתכפלה מצה (קכז' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 אינן םא אפילו (כמבואר לעיל בתנור, )ב"י: היינו לכל המצה, שאין סברא לאסור את כל המצות שנאפו כולם המצות

 יןב לשלוט יכול אשה חום היה לא שמאשיש חשש  .במשהו בפסח דחמץ ,שהוא כל אלא דבוקות

 שיש טמוע כ"כ דביקותה אם פסח בערב אך .בתנור נתחמצה ואדהכי ,מיד לאפות בכח הדביקות

 סחפ בערב דחמץ תרמו המצה ושאר הדבק מקום פורסין ,הדבק מקום כנגד ששים כולה במצה

 .בששים

 אבל פסחה תוך אותה ריםאוס, האש שם שולט שאין עד ודבוקה בתנור שנתכפלה מצה: רמ"אכתב ה

 . (ה"קמ סימן פסקיוו ז"קכ' סי ד"תה) דבוקה מקום רק לאסור אין פסח וקודם; מותרים שבתנור מצות שאר

, ל הכפל אסורם נכפשרק א עו( )הלכות אפיית המצות עמ' מהרי"לכתב בשם  סימן תס אות ג()הדרכי משה 

שגם  כתב ב"חוה ."ג()סק ט"זוכ"כ ה אבל בסמוכים בלי דיבוק אע"פ שכמעט נדבק הכפל להדדי שרי.

ם אשאפילו ספק  ח(מסימן ) ףשארית יוסאם אינה כפולה ממש, אלא שלא קרמו פניה אסור. והוסיף ה

ל אם רק לא יר, אבש להחמיסובר שדוקא במצה כפולה  )ס"ק יא( מגן אברהםה אךקרם פניה אסור. 

 קרמו פניה מותר.

 ם שאינו חמץמו משואורה טעסובר שמשליכו, ולכ )ח"ב סימן קמה( הדשן תרומתבאשר למקום הדבוק. 

  כתב דבעי שריפה. )שו"ת סימן נז( מהרש"לה אולםגמור. 

ו נממ נתפשט לכן לא ואינו נבלל, דכיון דמקום הדבק אינו חמץ גמור, )סימן קה(מהר"ם מלובלין וכתב 

 ט"זוכ"כ ה תפשט.ם שנ, וא"א שאין במצה שישים כנגד מעט טעבשאר המצה רק טעם וריח מעט

ניין זה מיר כיון שעין להחף שא, והוסי)ס"ק לב( מ"בוכ"כ ה שכשאין פעפוע די בנטילת המקום. )סק"ה(

תב הדיבוק. וכ ם כנגדך שישיסוברים שצרי ב"חו )שם( מהרש"ל אבל .)שעה"צ נז(לא הוזכר כלל בש"ס 

 כן שדבוקים,מצה הישל ה שמ"מ נראה שא"צ שישים אלא כנגד הצד הפנימי )ס"ק יב( מגן אברהםה

 אבל בצד החיצוני האש שולטת.

וסרת, אאינה  נשיכהשאפילו נגעה ב )שם( מהרש"לכאשר מצה כפולה נגעה במצה אחרת, כתב 

מקום ל אם נשכה בב. אברוט הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא ה דינה כנגיעה, ואין איסורכדנשי

שאינה  ב()ס"ק י רהםמגן אבכתב ה. ו)ס"ק כט( מ"בוה )סק"ד( ט"זהכפל, אוסרת אפילו בלא רוטב. וכ"כ ה

מן, ן משוחה בשוחת מהה אואם הית .אוסרת יותר מכדי נטילה. שלא עדיף מחמץ גמור שנגע במצה

פשט האיסור ר ומתאיסואפילו ההיתר שמן, אם נגע במקום הכפל כולו אסור, שההיתר מפטם ה

 בכולו, ושלא במקום הכפל די בכדי נטילה.

חק וכתב ה אין להחמיר. שאם נמצא בביתו מצה כפולה ונפוחה לאחר הפסח, )ס"ק לב( מ"בכתב ה

ליו ץ שעבר עמח שהרי אף ספק אלא חומרא, מותר לאוכלו לאחר הפסח, דמכיון שאינו )ס"ק יח( יעקב

 הפסח יש מתירים אותו באכילה.
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 בשעת פתה על שעולה דרךכ קרום עליה עלה אם אבל. אסורה, באמצעיתה נפוחה מצה: רמ"אכתב ה

 מצהכ דהוי םאסורי, אפייתן קודם בתנור זו על זו שוכבות מצות שני אם. (ל"מהרי) מותרת, אפייה

 נגיעתן במקום ולטש האור אין כי, לחין בעודן בתנור בזה זה יגעו שלא ליזהר יש וכן. (ו"מהרי) כפולה

 .(חיים ארחות בשם י"ב) חימוץ לידי ובאין

ך לה למעלה. אעעליון מצה, והעובי הפירש היינו שנחלקה  )ס"ק יג( אברהם מגןהמהי 'מצה נפוחה'? 

 יןובללמהר"ם מוכ"כ  עיה.אם נעשית נפוחה לאחר שנאפית, משום שטחו אותה בשומן, אין בכך ב

 א בלחם חמץ.מו שהותה ככתב שלא נחלקה כלל, אלא שתפח גוף המצה באמצעי ב"ח. וה)סימן קה(

 אוהלכתב בשם  ס"ק עט()ח הכה" שהסכמת האחרונים להחמיר כשני הפירושים. )ס"ק לג( מ"בוכתב ה

בות ר כי אם סביהתנו רקעולא נגעה בק פירוש נוסף, אם המצה עלתה כולה מקרקעית התנור יוסף

 זה.שהעולם אין נזהרים ב כה"חהמצה בקצה היריעה, המצה נאסרת. וכתב 

אסור היא לרי"ל רת מה, שסבמהר"ששלא לאסור מצה נפוחה, והביא שכך סבר  )סק"ו( ט"זדעת ה

ם הגיעה שולטת אש שמשום שהאש אינה שולטת במקום זה, אך ההיפך הוא הנכון, דמשום שה

ת אום שלא ערך וא משלל הח. וכן אין דרכו של חמץ להיות נפיחות תחתיו. ומה שנעשה הנפיחות

ר רק מהרי"ל אוס לדעתות, והבצק יפה עד שיהיה לגוף אחד. והביא עוד כמה טעמים להקל בנפיחו

לל ה אין חשש כת, בזפיחושית כהר באמצעיתה, אך אם נחלק לשניים ויש באמצע נכאשר המצה נע

א עשה בגלל שלמר שנה אולחימוץ. והעיד על הב"ח שלא אסר מצה שנעשה בתוכה חלל, ותמיד הי

ו דבר שאבותינבל ראש יו להקכתב שהב"ח הפריז על מדות )ס"ק יג( מגן אברהםה אמנםנערך כראוי. 

שים ני אפילו שילא מהותה. ואבות אבותינו נהגו בו איסור. וגם מהר"ש לא התיר נפוחה באמצעי

שמצה  ד()ס"ק ל מ"בכ"כ הו ים.כנגדה, אלא כל המצה אסורה. ואפילו אם יש בה נקב בלבד יש שאוסר

 ה כולה. ולאהוחמצשינן כיון שנעשה חלל בעביה תל נפוחה אסורה כולה אף במקום שלא נפחה,

כמו אצבע  גוז לוז, אוול כאל גדמהני שישים כנגד מקום זה. והאחרונים כתבו שאין לאסור אא"כ החל

 כתב באצבע קטנה.  מגן אברהםגודל בנוני. וה

כרים הני חלליםלן לחוש כתב שבמצות הדקיקות אי )סימן רלד. הובא בפת"ש טו( שמואל דברבשו"ת 

נפח המצה, א כדי שלא יות הוהמצ מבחוץ ובפנים, שהרי סופגנין מלאה בחללים. והוסיף שעניין ניקור

רק א הוחמצה. ולהמצה מן ששמחמת הנפיחות אין האש שולטת בה, והוא סיבה שלא יחמיץ, ולא סי

 במצות העבות ראוי להחמיר כמהרי"ל.

ם אערובתה, כי סור תין לאת החק יעקב שאכתב שאפילו באופן שהיא נפוחה לכו"ע, דעחק יעקב ה

, ומיקל נפוחהבערובת מחמיר לאסור התאליה רבה ה אמנםאותה מצה שנתפחה, וה"ה לכפולה. 

מחמיר לא האפילו וקות, דשעכ"פ בשישים יש להקל, ובפרט במצות  )ס"ק לב( מ"בבהנאה. וכתב ה

 יחמיר בתערובת.
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מטה, אז עים בתנור לה ונוגזה בז שבדיעבד אם נשכו ז()סימן נמהרש"ל בעניין מצות שנגעו זב"ז: כתב 

ליה אוכתב ה ."ק לח()ס במ"וה ()ס"ק יד ט"זלמטה שפיר ונאפה כדינו ומותר. וכ"כ ה טחום האש שול

 שאם האופה הפריד מיד את המצות שנדבקו, נראה להתיר.  רבה

 בוקיםשד דכל הנרא היה ,ולהכפ בדין וכן זה בדין :)הביאו הביאור הלכה ד"ה זו( משה חמד בספר כתב

 ,קהדבו או ז"ע זה שוכבות אם רק בזה ואין ,הרבה עבה כמצה זה והרי ,בזה איסור אין בנשיכה יחד

 רוב פ"ע יבוא זה ובקויד יחדו בנשיכה הם אם אבל .נשיכה בלי יתפרדו מזה זה וכשמפרידים

 ואילה בזה יתרה להחליט לבי מלאני לא מ"ומ ,כאחד נילושות כאלו פירוד בלי וידבק רך כשהגיבול

 ןלחות טופל הרב מימותח י"ע כ"ואח בפירוד מדובקים היו מתחלה ואולי .הפוסקים פירשו ולא

 .כזה יןבענ ולהתיר להקל יש להקל צד איזה עוד יהיה אם מ"ומ ,יחד ונדבקו
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 ובו ז' סעיפים

 :ב' - א' פיםסעי

  ועם מיםמי פירות בלא מים 

  (לו. .לה)שנינו בפסחים 

ל עאין חייבין  -ש מן ודבוש "]לה.[ אמר רבה בר בר חנה אמר ריש לקיש: עיסה שנילושה ביין

 ין. ]לו.[מחמיצ ןיומי פירות א חימוצה כרת היינו טעמא דריש לקיש: משום דהוו להו מי פירות,

ושה נילפרט לעיסה ש -י ענ רבי עקיבא אומר: מצות, מצות ריבה, אם כן מה תלמוד לומר לחם

ם לש, מן ודבש. ואיין ושח באין לשין עיסה בפס ביין ושמן ודבש. מאי טעמא דרבי עקיבא?..

ל רבי בתי היתה אציבא: שעק רבן גמליאל אומר: תשרף מיד, וחכמים אומרים: יאכל. ואמר רבי

ין אואף על פי ש י דבר.לרו י יהושע, ולשתי להם עיסה ביין ושמן ודבש, ולא אמאליעזר ורב

ן ת שאיאומקטפין בו,  -תאן לתנא קמא. וחכמים אומרים: את שלשין בו אמקטפין בו.  -לשין 

 י"ביום טוב שנ -שון, הא ביום טוב רא -. לא קשיא, הא בו אין מקטפין -לשין בו 

 דםא ואין החמיץלמהרת בה ומושמן מים. וטעם האיסור משום שקרושמדובר שלא נתן ביין  "ירשופי

שה הוי. ץ נוקמור, אבל חמגהכוונה דלא הוי חמץ  ,מחמיצין אין פירות מי ד"ולמ ,לשמרה יכול

 יצה.אבל בסתם מודים שמחמ אפשר לשמרה.ד וטעמםוחכמים סוברים שתאכל, 

ולכן פירש  .פירות ימ ליה דהוי משוםמיצים, משמע שאין מח מ.(-)לט:שלקמן  התקשה (עיסה ה"ד) ן"רה

לל ם מחמיצים כם, אינהם גם מיבשיש לחלק אם יש בהם מים או לא. כאשר אין  (ומי ה"ד: לה' תוס) ר"ת

 ש"ראה"כ וכ .וצהחמ וממהר ,ויה מיהא נוקשה אבל כרת חימוצו על םחייבי איןבפנ"ע, אבל ע"י מים 

  .המפרשים רוב בשם (ב"הפ"ה ) מגידהו (יג' סי)

ר שקיטף ומדוב ,אעקיב כרבי לן מסתבראעוד כתב, ד. מיד' תאפה אומרים 'וחכמים גורס .(י) ף"ריה

כ"ד ולכה כמותו. "מ דהשר"ע כבשמן ע"י מים, ומכיון שר' יהושע בן לוי דהוא בתראה עבד עובדא 

 קשה לומרכתב ש (שם) ש"ראה אמנם שהה כל היום במי פירות אינו מחמיץ. שאפילו )ה, ב( רמב"םה

 ףדמ"ש הרי" א( ,)געוד כתב  שגם מי פירות בתערובת מים אין מחמיצים, לכן כתב שהלכה כחכמים.

, ויכול מהרת להחמיץינה מ, שאשמי פירות אין מחמיצים אפילו ע"י מים, היינו לענין לישת העיסה

 לשומרה מחימוץ, אבל כששוהה כדי להחמיץ, מחמיצים אם יש שם מים.

כתב ש'יומא קמא' היינו  )כתובות פ"א סי' יג. מו"ק פ"ג סי' פט( רא"שהראשונים ביארו את סוף דברי הגמ': ה

עולה שהכוונה שאינו יוצא בה י"ח מצת  (יג' סי) כאןמדבריו והסעודה הראשונה של לילי פסחים. 

 .נמנע ואינו ממנה כריסו ממלא הראשון לילה בסעודת אפילו דמצוהמצוה, אבל שלא בתורת מצה 

, דלא כאותם שאינם אוכלים מצה עשירה כלל ביו"ט. (ט"הפ"ה ) מגידהוכ"כ הרב  ,י"רשמ משמע וכן

)לנוהגים כתב שנהגו לא לאכול כלל מצה עשירה בשני ימים ראשונים  (ג"ע י מח' סי) בו כלהובאמת ש
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כתב הב"י שאין טעם במנהג , שלא יבואו להחליף ולאכול מהם את מצות החובה, אך יו"ט שני של גלויות(

 זה לאסור בדבר שלא חששו לו בש"ס ובראשונים.

 רף מיד.אמר ישד גמליאל כרבןפסק  :(כט פסח' הל) ג"בה, כיצד ינהג? עם מים אם לש במי פירות

  .ש"ראהוכ"כ . שאמרו יאפה מיד כחכמים פסק (צג' עמ ב"ח) גיאת ץ"ריוה

 תפירו מיב שנלושה מצה חבפס לאכול ומותר. כלל מחמיצין אין מים בלא פירות מי: שו"עכתב ה

 עוני חםל כתיב וקרא שירהע מצה שהיא מפני חובתו ידי בה יוצא אין אבל, היום כל שהתה אפילו

 של ואם; םבה ללוש אין לכךהי עיסה משאר יותר להחמיץ ממהרים מים עם פירות מי. (ג, טז דברים)

 .מיד יאפה, בהם

 שכל ,ץמחמי הןמ היוצא שקהמ חמוצים שהן ורמונים תפוחים יב. אות א()פסחים  שלטי גיבוריםב כתב

 ,פירות מי הוידמפורש  .()נדכתב שבגמ' במנחות  )בהקדמה( מגן אברהםה אך. מחמיץ חמוץ משקה

. וכ"כ פירות מי הוי ןכל דבורים ודבש וזתים ורמונים התפוחים )לאוין עט( ג"סמוה )ה, ב( ם"רמבה כ"וכ

 .)סק"ג( מ"בוכ"כ ה ראשונים נוספים.

 שצ"ע אם יש "א()סק רהםמגן אבכאשר נפלו מעט מי פירות לתוך העיסה ולא נאפתה מיד, כתב ה

 ירותפ שהמי בין כתב ק"ו(ס) מ"בה לאוסרו בדיעבד. והביא מהרא"ש דמשמע שדבר מועט אינו אוסר.

 באו כ"אחו פירות ימ םע תחלה וששניל בין חילוק דאיןעוד כתב, . להיפך ובין מועטין והמים מרובין

 .להיפך או שנאפה קודם למים

יל. מיעור שלא שהה שיש לאסור באכילה אף ש )סק"ח( מ"בכתב האם עבר ושהה קודם האפיה, 

ימני א ניכר בו סיל ולור מ, כל שלא שהה שיעמצדד להתיר אף באכילה בהפסד מרובה אליה רבהוה

 חימוץ. ואם היה הדבר בשוגג, כתב המ"ב שודאי יש להקל בשעה"ד. 

ם בה צאיומ אין ייד, מ"תה משהסכמת האחרונים, שגם אם מותר לאכול מצה שנאפ )שם(מ"ב והוסיף ה

קטפה  וגם אם רק .ה י"חבאים י"ח מצה, שכל שנרגש בו טעם המי פירות מקרי מצה עשירה ואין יוצ

 מלמעלה במי פירות אין יוצאים בה, שאינו חשוב ללחם עוני.

 שודאי הלישה ועוד א( א"א) פמ"ג, )סק"ב( חק יעקב, כתבו הכנגד המים במי פירות אם אין שישים

בשם כמה  ואיל(ד"ה ה) הבאור הלכאסורה בהם. אך אם יש שישים במי פירות כנגד המים, כתב ה

בשם  כתב ימן יג סק"י(חו"מ ס)ד אחרונים שמותר אף לכתחילה ללוש בהם, שדין המים כאינם. השדי חמ

 ק"ב(ס) נהר שלוםה ירים.ו מתשאסור, משום דהוי היתר והיתר, וכן הוא דבר שיש ל מל"מוה של"הה

ד שים כנגש שיילו ים אפמחלק בין מים שנפלו למי פירות שממהר את ההחמצה, ואסור ללוש בה

 ש.ם חשהמים, ובין מי פירות מועטים שנפלו למים ובטלים בשישים שאין בה
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 סעיף ג':

 לישה ביין שנתערב בו מים 

"א ליין אע"פ שא, וביין ושלל שמותר (:קכה א"ה קושטא' הובא בהגה"מ פ"ה דפ .לא עט לאוין) ג"סמכתב ב

 וכבר הואיל שלחו אין ,הבציר בשעת מים לתת רגילין לכתחלה , ואףהבלא טיפת מים שנופלת ב

 .העיסה שלשו קודם ביין המים נתבטלו

 כי ,יןמחמיצ יןשא פירות מי ניןלע ענבים כיין הוא צמוקים יין :(לד חמץ מאמר) ץ"הרשב בן ש"רה כתב

 נשתנוש גשמים של יםכמ הצמוקים בהם שנשרו אחר מברייתם נשתנו הצמוקים בהם ששרו המים

 .הענבים בתוך

 ואף, הבציר בשעת פלתשנו מים טיפת בלא לו אפשר שאי י"אעפ ביין ללוש מותר: שו"עכתב ה

 וכבר אילהו, להם לחוש ןאי כ"עפ ואף נצוק להתיר כדי הבציר בשעת מים ליתן רגילים לכתחלה

 .העיסה שלשו קודם ביין המים נתבטלו

 .אסור לישה העיר, שאם נתערב מים כל שהוא במי פירות בשעת )סק"ג( מגן אברהםה

 וכל ותפיר מיב שנתערבו יםבמ ביטול מהני לא דבעלמא ,הסכימו האחרונים רובש )סק"י( מ"בכתב ה

 .ריות חמיץלה עוד וממהר העיס להחמיץ ויכול טבעו נשתנה כבר מים משהו אפילו פירות במי שיש

 מרהנג שלא עד ייןב המים שמתערב שאני והכא ,בהם ללוש שלא לכתחלה להחמיר צריך כ"וע

 ז"ולפ ,ייןל הכל שבנח ולהכי ,ייןל כ"ג המים ונתהפך היין תוסס כ"ואח תירוש בעודנה דהיינו עשייתה

 .פירות מי דין יין לאותו עוד אין בודאי התסיסה אחר ביין המים נתערב אם

"י אף שנעשים עשכתב  "ח(סל קכו )כל חיי אדם: ה)מ"ב ס"ק יא( נחלקו האחרונים מה דין יין צימוקים

ייתם, ים נשתנה ברצימוקהם המים, כיון שנשתנה טעמו לגמרי הוי כשאר מי פירות, שהמים ששרו ב

רכי ב, המנגדם. ם רביקים השדוקא אם הצימו )סק"י( שע"תודוקא אחר שכבר נגמר תסיסתם. וכתב ה

 ילכן כתב החי ירות.פל למי צימוקים לא נחשב כלהביא שיש שמחמירים וסוברים שמי  )סק"ד( יוסף

 אחר הפסח. הות לו לשאדם שכל בעל נפש יחמיר שלא למכור מצה שנילושה בהם, רק למכור א

ורק  ביין מותר, תבטלומים נכתב שיש שביארו את השו"ע כפשוטו, שכל שה )ד"ה הואיל(באור הלכה ה

יין. בתבטלו המים ין, נם ליכן שפך את המיאם נתערב בשעת הלישה ממש לא מועיל, אך אם קודם ל

סה י שלשים העיה, כפשמירבואע"פ שרוב הפוסקים לא פרשו כך, אפשר לסמוך על המתירים וללוש 

 .)סק"ח( מגן האלףוה )אות ו, יב( יעקב חקעם מים. וכ"פ ה

 

 

 סעיף ד':

 מי ביצים ושאר משקים 

 )לו.(שנינו בפסחים 
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א. בלושו לי בחל -אילך וכאן מיומא קמא לא תלושו לי בחלבא, "כדאמר להו רבי יהושע לבניה: 

אלא הכי  -ירה! רגל עבהה, מפני כל הפת אסור -והתניא: אין לשין את העיסה בחלב, ואם לש 

 שא"בלושו לי בדו -קאמר: יומא קמא לא תלושו לי בדובשא, מכאן ואילך 

לוש. בין ל, בין לקטף וחבפס עיסהה את בביצה לטוחאסרו  גאוניםשה (תנד' סי א"ח) א"רשבהכתב 

  .ללוש בין לקטף ביןמתיר  ף"ריה אמנם

 (ומי ה"תוד: לה) ר"תו .חמיציןמ אםהסתפק  (קיב' סי תשובות) י"רשעוד נחלקו האם מי ביצים מחמיצים: 

 .(נסתפק ה"ד. )רא"ש שם ור"ן י מתיר היה

 הראשון וםובי, בהן לקטף וא וחלב דבש או ושמן במים העיסה ללוש מותר" (כ"ה)פ"ה  ם"רמבהכתב 

 דבלב אשוןהר וביום, עוני לחם שיהיה כדי אלא חמץ משום לא, בלבד במים אלא ולקטף ללוש אסור

 בה יוצא תפירו מיב שלשה מצה"כתב  )פ"ו ה"ה(". אולם לאחר מכן עוני לחם זכרון להיות שצריך הוא

 ידי איצ לא אכלו לש ואם, עוני םלח משום דבש או שמן או ביין אותה לשין אין אבל, בפסח חובתו ידי

 ימ בשאר נילושהש מצה כשירלהכתב שביום הראשון אסר הרמב"ם במים בלבד, ודעתו  ב"יה ".חובתו

  ך.אך לא נמצא בראשונים מי שיסבור כ ,אלו משקין מארבעה חוץ פירות

מר לבניו יב"ל ארהרי  ב"י,. ותמה הומחמיץאינו חשוב למי פירות,  חלבש (ג"ע ט שם) בו כלכתב ה

ך אין גל עבירה, אום הרק מששילושו לו בחלב! ומשמע שחלב אינו מחמיץ, ודעה זו נדחתה בגמ' ר

 בה איסור עצמי.

 אין אלו ותובמדינ: כתב ארמ"וה. פירות מי בכלל הוו כולם, משקים ושאר בצים מי: שו"עכתב ה

 אפייתן אחרל רק יןנוהג אין תהמצו בר מועט()מג"א ד: שהוא ד לקטוף ואפילו, פירות במי ללוש נוהגין

 . לזה יךהצר זקן או חולה לצרכי הדחק בשעת לא אם לשנות ואין, חמין בעודן

 תפירו מיד ל"דס קיםפוס הני לסברת לכתחלה דחוששיןביאר ע"פ האחרונים,  )ס"ק טו( מ"בה

 ע"דלכו יםמ מעט בהם רבנתע שמא חוששין וגם. להחמיץ כ"ג וממהרין מחמיצים כ"ג בלחודייהו

ימן קנד, ס)או"ח ח"א  ת משהאגרו. ואם עבר על המנהג ולש במי פירות ושהה כדי חימוץ, כתב המחמיץ

 לה. ן וחולזק שהעיסה חמץ גמור ואסור לאוכלה, ואין להתירה אפילו וח"ד סימן צח(

עודן חמין, פיה באחר האלע"פ המנהג להחמיר לקטף רק  )שם ס"ז(חיי אדם וה )ס"ז( גר"זכתבו ה

 ח.שאפילו כבר לשה ואפאה מיד אין לאכלה בפסח, אלא ישהנו לאחר הפס

 סעיף ה':

 הלש עיסה במי פירוש יעשה פחות משיעור חלה 

לכה ה' ביכורים פ"ו )הל רמב"ם"פ ה". וכבחלה חייבת פירות במי שנילושה עיסה" )חלה ב, ב(שנינו במשנה 

 ו"ד שכט, ט()י ורט". הבחלה יביןחי אלו כל ...אפאה אם ...דבש או שמן או ביין שנילושה עיסה" יב(

תכן שגי' א מוזכר, וילנינו ך לפהוסיף בדברי הרמב"ם שגם עיסה שנילושה במי ביצים חייבת בחלה, א

 אחרת הייתה לו ברמב"ם. ומ"מ גם מגירסתנו משמע דה"ה למי ביצים.
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, חייבת בחלה פירות ה במיכתב דאע"ג שסתם משנה היא שעיסה שנילוש ה סימן ג()הל' חל רא"שה אך

 ומעמידים את לחלה, בריםמובא בשם האמוראים שמי פירות אינם מח )חלה ב, א(כיון שבירושלמי 

בירו. ר' עקיבא מחכהלכה שי"ל הסתם משנה כר' אלעזר בר יהודה איש ברתותא, ור"ע חולק עליו, וק

א מים צים בלבד בלמי ביסה בסתם משנה זו. ולכן לדעתו יש ליזהר שלא ללוש עיוא"כ אין הלכה כ

 כדי לצאת מהספק על חיוב חלה.

ה מקמי תם משנסוחים דמובא ששאל את הרשב"א האם  )כלל ב סימן יד(ובאמת שבתשובות הרא"ש 

ן עדיפא מתניתידסתמא דמובא שענה לו שמסתברא  )א, תסד( רשב"אהירושלמי הזה. ובתשובות ה

 מברייתא דרשב"י.

 שיעור לבדביצים ב לוש במילא לש מקפיד שהיה נתנאל בשם רבנו )סימן רי"ט( סמ"קכתב הב"י בשם ה

 לנו יןשא שיודעכ תה, דאע"גמחל יעשה ומה מכשירין אין פירות שמי טהורה שהיא חלה, מפני חיוב

 משקה שוםב הוכשרה שלא בביצים שנילושה כיון מקום מת, מכל מאתמטו טהור אדם אין חטאת מי

 אינו לאכלה טהורה, וגם היאש כיון יכול אינו לשרפה מחלתה? יעשה מה כן ואם טומאה מקבלת אינה

 טהורים. רובן שאין כיון יכול

 בחלה ייבתח, מים וםש בלא אפילו, פירות במי ושהשנל עיסה: י(-סעיפים טיו"ד סימן שכט ) שו"עכתב ה

 שבעהמ אחת עמהם ערבי כ"א אלא, משקים משבעה שאינם פירות במי מללוש ליזהר יש .)רמב"ם(

 שלא דיכ, עשרון שיעורמ פחות לעשותה טוב, פירות במי עיסה הלשוכאן כתב: . )סמ"ק( משקים

 . בחלה תתחייב

יב. ודה בהן שחיא"ש מלו הרכתב שמדובר במי פירות שאינן מז' משקים, שאפי )סק"ה( מגן אברהםה

 חלה.ייב בחירות פירש שאנו חוששים לסוברים שהלש במי פבית מאיר ה .פרי חדשוכ"ד ה

ן שאין מדוע פסק כאהם, וך עליתמה, הרי ביו"ד פסק כרמב"ם שחייב בחלה, וודאי שמבר )סק"ב(ט"ז ה

קיע חיוב א, שמפלוקוכן יש בזה  מר שזוהי חומרא, דא"כ גם שם לא יברך.ללוש בהם כשיעור? ואין לו

 חלה. ונשאר בצ"ע.

 ומאה מגופו.צאה טישלא  שבדיעבד אם לש כשיעור, יראה לתן החלה לכהן קטן )סק"כ( מ"בכתב ה

 סעיף ו':

 חיטה שנמצאת בדבש, יין או חומץ 

 נמצאתש חטה ךהלכ ,לכתחלה םבה ללוש מותר הכי ומשום ,מחמיצין אין פירות דמי כיון טורלדעת ה

לכה צרך לכתוב הנהטור יר, שאו ביין וחומץ, מותר, ובלבד שלא נתערב בהם מים. הב"י הסב בדבש

כאביי  שפוסקים ,(יג' סיפ"ב ) ש"הרא וכתב ,דאסרו אמוראי כמה איכא (ז"ה ב"פ) דבירושלמי משוםזו, 

 שמתיר., ואנו סוברים כרבא )מ.(דמי פירות מחמיצים 

 .מים בהם ערבנת שלא ובלבד, מותר, וחומץ ביין או בדבש שנמצאת חטה: שו"עכתב ה

ביאר שמדובר שבשל הדבש והיין או שהיה כבוש מעת לעת, דבשריה בעלמא בצונן, פרי חדש ה

 אפילו נמצא במים גרידא נמי אינו אוסר.
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שר ל. וכתב דאפוא בטהמים  נתקשה, שהרי לעיל בס"ג כתב שאפילו נתערב בהם )סק"ו(מגן אברהם ה

ים מירי שנתערב ס"ג מישב כנה"גשכאן מדובר שנתערבו מים מרובים, אך זהו דוחק. והביא בשם ה

)ס"ק  "במוכ"כ ה ין.יהיות ים לבעודו תירוש, דכיון שתוסס אח"כ הוי כמו שנתבשל, ונשתנה טעם המ

 .כג(

דח כח המים שהוחמיץ מ, דמחטה שנפלה לשומן אווז רותח אסור ריש פסחים ד"ה נשאלתי() של"הכתב ה

ל כשנתבשל אצ , וכ"שתנגבונסובר שאין להחמיר, שהמים שהודח בו כבר  )שם( מגן אברהםה אךבו. 

ל תה בשמן ונפין אוכ לשהאש. והוסיף שבמיני טיגון ששורים המצה במים וסוחטים אותה ואח"

, ע"ש ג()ס"ק כ מ"בכ"כ הו "כ.כלהחמיר, דנשארים בתוכה מים בעין, דא"א לסוחטן  לתוכה חיטה, יש

 באריכות.

ף שיש ספק אלהקל  כה יששאם החיטה שנמצאת במי דבש לא נתבקעה רק נתרכ )ס"ק כג( מ"בכתב ה

פק סה אינו אלא נתרככל, דשמא שהתה מעת לעת, דהוי ס"ס, ספק כבוש וספק שמא לא הוי חמץ כל

 .תרככהשצידד להקל לענין שתיה אף בנ )ד"ה ובלבד(באור הלכה ין בחמץ. ועי

 וננשת כ"ג דהרי ,מחמיץ םא חטה לתוכו נפל אם נסתפק במי דבש או יין שרף, )סק"ו( מגן אברהםה

 ל"י מיהוו .מחמיץ אם תפקלהס יש ש"ויי בשכר וגם, הותסיס הדבש עם בישול י"ע מברייתן המים

מחמירים, ברת ההחמיר. וסכתב ל )סימן תסז ס"ק יח( ט"ז. והשרף ויין מהשכר בולעין עצמן דחטים

ר אלו שגם לאחבשא"כ מדש. שדוקא ענבים כוחם חזק להפך המים ליין, וע"י הבישול נעשו דבר ח

 תן.הם שלא לשתושנפל בכיר יש להחמש )א"א סק"ו( פרי מגדיםכתב ה עשיתן ובשולן עקרן מים. ולכן

 

 

 סעיף ז':

  קודם הפסחברירת המלח 

 הוא המים מתולדת המלח כי ,מחמיץ מלוחלחת חטה במלח נמצאת שאם כתוב מצאש טורכתב ה

 אאלמ ,)לט:( חאומל חאבמש בושלשהרי אנו מתירים קמח מ . אך אינו נראה לו,פירות מי בכלל ואינו

שהוא מועט  סרנו משום מלח,א לאש (ותיקא ה"סוד. יב) כתב ן"רה אבל. פירות מי בכלל הוי מלח דמי

ח מרובים ם במלהן. ויתכן שגשחוששים בכל  גמורים מים אבל .השמן עם כח בו ואיןונשתנה צורתו, 

 . (ה אותפ"ה ) הגה"מיש לחשוש. וכ"ד 

 נכנס אהו מתלחלח המלחכש כי, בתוכו יהיו שלא מחטים פסח קודם המלח לברר יש: שו"עכתב ה

 .ומתחמץ בחטים מעט מעט

כתב דצ"ע אם נמצאת חיטה בפסח בחבית מלח, האם אוסרים את כל החבית.  )סק"ז( אברהם מגןה

שהרי המלח יבש ואינו בולע. ומסקנתו שלכתחילה יש להחמיר שלא להשתמש בכל החבית וישמרנו 

עד אחר הפסח, אבל כדי נטילה סביבו ישליך, וה"ה אם נמצא בערב פסח, ישליך סביבו כדי נטילה. 
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אם שמו מאותו מקום של 'כדי נטילה' יש  ורקהמלח תוך המאכל אין לאסור בדיעבד, אבל אם שמו מ

 .)ס"ק כה( מ"בוכ"כ ה לאסור בדיעבד.

ותר המלח מקרא, דמעיכשאם אינה מלוחלחת, דהיינו שלא נתרככה כלל אלא יבישה  ב"חכתב ה

 קודם הפסח אפילו יש בו בנותן טעם, שהרי לא פלטה כלום.

 כתב )סק"ז( הםן אברמגש. השבמלח שלנו שמבשלים אותו, אפילו לטור יש לחו )אות ד( ר"מדכתב ה

 חופריןש דמלח ורהלכא משמע בטור אבל ,מהקרקע שחופרין במלחשמוכח שכל המחלוקת היא 

 ןהציו שערר ב, וביאבדוק אותםלשמ"מ ראוי גם בזה  )ס"ק כד( מ"בוכתב ה .מחמיץ אינו ע"לכ מהקרקע

 ים מלוחלחיםגרעינ בהם לחוש לדרכ"מ שכל מלח תולדת מים הם. ועוד, שמצוי שימצא )אות מב(

 ממים ויחמיצו המלח לכו"ע.
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 חריכת שני שבולים יחד, ודיני כרמל -סימן תס"ג 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 חריכת שני שיבולים יחד 

 )מ.(שנינו בפסחים 

דך, האי ובלע אימי מיא פק, דילמא נ"ואמר אביי: לא ליחרוך איניש תרי שיבולי בהדי הדדי

בלע וק מהאי רישא מי, דילמא נפיאפילו חדא נ -: אי הכי אמר ליה רבא -ואתיא לידי חימוץ. 

י מההיא, הדר ביה אביצין. וחמיאידך רישא! אלא אמר רבא: מי פירות נינהו, ומי פירות אינן מ

אסור.  -שרי, זקיפא  - יפאסחדכל אגב מדלייהו לא מחמצי. דאמר אביי: האי חצבא דאבישנא, 

 ין"מחמיצ ינןארבא אמר: אפילו זקיפא נמי שרי, מי פירות נינהו, ומי פירות 

 .דשרי כרבאועוד, כתבו דקי"ל  (כד מןסי) ש"רא, (.יב) ף"ריה

 מי שהם, תהלחבר מאחת יםמ יצאו שמא חיישינן ולא, ביחד שבלים שני לחרוך מותר :שו"עכתב ה

 .מחמיצים ואינם פירות

 ויעש יהיהש חם התנור וךבת לחים דגן של כד להעמיד דמותר ה"והע"פ הגמ',  )סק"א( מ"בכתב ה

 גופא ותבהקלי כ"אח לעיןונב הכד לתוך הדגן מן מים שיצא עלול התנור חום שמחמת ואף קליות

 .מחמיצין אין פ"דמ מטעם שרי ה"אפ

 סעיף ב':

 משמן, מלח וקמח לתבשי 

 )לט:(שנינו בפסחים 

 אחדעבדיה במיש - לא קשיא: הא -דבי רבי שילא: ותיקא שרי. והתניא: ותיקא אסור! "אמרי 

 עבדיה במיא ומילחא"ד -ומילחא, הא 

 .יןמחמיצ אין פירות מיד - שרי בקימחא ומילחא מישחא .קמח מאכל - : ותיקארש"יופ

 רמ"אוה .מים בו יהא שלא אוהו מותר, קמח עם ומלח משמן העשוי תבשיל שהוא ותיקא :שו"עכתב ה

 .אסור זה גם, פירות במי להחמיר שנוהגין ולדידן: כתב

אין בו ושתנה צורתו עט ונוא מומחמיץ, י"ל לפי שה מלחכתב ע"פ הר"ן, דאע"ג ד )סק"א( מגן אברהםה

. וכ"כ מלח חוששים הרבה ם ישאכח עם השמן, אבל מים גמורים אפילו כל שהן חיישינן, ואפשר שגם 

 ים בשמן כמולו המבטתשנ הביא דברי הר"ן, וכתב שכאן אין אומרים )סק"א(ט"ז . ה)סק"ב( מ"בה

 סח., משום שכאן נעשה בפסח, והתם נתבטל קודם פ)תסב, ג(שאמרנו ביין 

כתב דמשמע שלחרוך שיבולים מותר, שמה שאנו מחמירים במי פירות הוא לעשות  )סק"ב( ט"זה

מגן אברהם הטעם שני הביא תערובת בידים, אבל אם הוא בא ממילא נוקטים כעיקר הדין ומותר. 
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שחריכת שיבולים מותרת משום שאין חוששים שמא יצאו מים, דמילתא דלא  ,בשם התוס' )סק"ג(

 הזה בזמן להתיר לעניןכתב דנראה שיש נ"מ בין שני הטעמים,  אות ז() שער הציוןב שכיחא הוא.

 אסור מג"אל אבל, שרי ז"הט דלטעם, קליות ולעשות חם תנור לתוך וליתנם בשבלים קדרה למלאות

 .בזמננו

ב מיץ, לכן כתינו מחאסוף בהביא דברי הריטב"א שדוקא כשנותן את המלח  )ד"ה משמן( באור הלכהה

 שטוב לחוש לריטב"א לתן המלח לבסוף אחר שנתבשל המאכל.

 תיקאו מותר היהי וזקן להשלחו מסתברכתב ש (א"הרמ כ"ומש ה"ד צח סימן )או"ח ח"ד משה אגרות ת"שוב

 ירלהחמ יןא ע"לכו ומלחא אבמשח ותיקא מותר שמדינא בעלמא חשש רק שהוא כיון ,לכך צריכין אם

 .וזקן לחולה

 סעיף ג':

 בישול קמח כרמל ומלילות 

 מ:(לט:, )שנינו בפסחים 

אתי שיל שפיר, וא לא בילמד]לט:[ אמר מר זוטרא: לא לימחי איניש קדרא בקמחא דאבישנא, "

ן את הקמח ותנ -ל שימלו רוצהתנו רבנן: אין מוללין את הקדירה בפסח, והלידי חימוץ. ]מ:[ 

א ת הקמח. עולאנותן  כך ואחר כך נותן את החומץ. ויש אומרים: אף נותן את החומץ ואחר

ב רא לא תקרב. , לכרמחורסאמר: אחד זה ואחד זה אסור, משום לך לך אמרינן נזירא, סחור 

אי הכא דשרי כי בא: אירמר פפי שרי ליה לבורדיקי דבי ריש גלותא לממחה קדירה בחסיסי. א

 חסיסי"בדרא בדוכתא דשכיחי עבדי? איכא דאמרי: רבא גופא מחי לה קימילתא 

 ואפילו, לתוכו קמח שממחין דיי על הקדירה תבשיל שמעבין - קדרא איניש לימחי לא :רש"יופ

 כאפויה היא הריו, בתנור ליק אותה עושין לחה כשהיא, בתנור וניקלית שנתייבשה דאבישונא בקמחא

, שילבתב מחמצתו, בתנור צורכה כל קלי נעשית לא - שפיר בשיל לא דילמא .ליעביד לא הכי אפילו -

 קרי קמחב - ןמולל .רותח ילתבש לתוך נתינתה דרך שאין (ועוד), מחמצת היא בקערה טורפה וכשהוא

 .דאבשונא קמחא - בחסיסי .נחתומין - לבורדקאי .לתבשיל קמח כשנותנין מלילה

 את בה ומוללים במים אותה טוחניםש אפויה מצה - חסיסי פירוש (כח י"סוס) ש"ראוה :(יב) ף"ריה כתבו

יש ויה אסור כשצה אפתבו שמכתמה עליהם, מדוע לא  טורה סובר כרי"ף. )ה, ה( רמב"םגם ה .הקדרה

 קום לתמיהה,אין משתב כ ב"יה וה בקמח.שרעבדים שמזלזלים במצוות וכיוצ"ב שיש לחוש שמא י

נא קמא, ק אלישמע שבא לחלוומש בחסיסי, קידרא ליה מחו גופיה דרבא אמרינן :(מ) שבלישנא בתרא

 .י("ג מ"ש על הב"ט"ז סקיין ב)ע ולכן נקטינן כלישנא בתרא שמותר אפילו במקום ששכיחים עבדים

מא ששים ש, ואין חוימוץח לידי בא שאינו עדשים של קמחש'חסיסי' הוא  פירש (חסס ערך) ערוךב

 .קמח בשאר יבואו להחליף
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 לא שמא במים שלו הקמח מבשלים אין, אותו וטוחנין באור אותו שמהבהבין כרמל :שו"עכתב ה

 קמח שנותנים פירוש) החדשות הקדירות כשמוללין וכן, אותו כשמבשלים מחמיץ ונמצא יפה באור נקלה

 .אותה וטחנו שחזר אפויה מצה אלא בהם מבשלים אין, (22להקפות המאכל לתוך

 , ונ"מ למצהשש זהפני חמכתב דצ"ע אם נתנוהו בדיעבד במאכל אם אוסרים  )סק"ד(מגן אברהם ה

המצה מפסקת אחר שמיר, שנילוש בה קמח ואפאוה ואח"כ נתנוהו לרוטב. וכתב שבמצה יש להחמ

דספקא  (ח-)סק"זמ"ב כ"פ הר, ואמנם המאמר מרדכי, חק יעקב ועוד סוברים לאיסו בין הקמח והאור.

 דאורייתא הוא.

לא  ו במים, שמאיבשל ור לאכתב בשם רוב הפוסקים שאפילו אם הקמח עצמו נקלה בתנ )סק"ח( מ"בה

ממה  ולט בו יותראור שהחום מתיר לבשל קמח קלוי, לפי ש רמב"ם. הנקלה יפה ויבוא לידי חימוץ

 התירו בהנאהלעבד, "ז בדישאפשר לסמוך ע וכתב גר"זו מרדכי מאמר, חק יעקבששולט בחיטים. ה

 תו עד אחר פסח.או להשהו

 טיגון בקמח מצה 

ח ממצה חה קמר שלקכתב שאשה אחת טעתה, לפי שראתה לאשת חב )סימן תסא בהגב"י( שכנה"גה

גם  פסח לא טעו.בטפי  עשותלאפויה, והיא סברה שהוא קמח סתם ועשתה כן. אבל בסופגנין שהדרך 

אבל  תי לאחלופי,ום דאמש יהכתב שיש הנוהגים איסור בטיגון דגים במצה אפו )סק"ה( מגן אברהםה

, תלד' סי חיםסימן תלד. פס פסחים עמ' ב )דף ע"גראב"ן הביא את דברי ה סק"ב()בסופגנין מותר. הברכי יוסף 

 כלמא ינוקותלת וגם שלקות מאכל שעושין כמו שבישלה אפויה ומצה, ל"וז שכתב (ד"ע לד דף, ווארשא

. ל"כע, זה פנימ זה לאסור הוא וטוב, מקמח גם יעשו שלא פרפיל לעשות טוב אינו ומיהו', וכו פרפל

 .קודו. אמרק טוב בדרך ן"ברא גם ומיהו. ג"כנה הרב גזרתם שהביא החכמים לדברי גדול סמך וזה

ינו דעתנו מה שאמזירות גזור חלק עליו, שאין לנו לג סימן תסא אות ב ד"ה עוד כתב() פרי חדשה אמנם

וגות עמותר לעשות כתב ש ח(עמ' קי) חזון עובדיה. גם בסק"ג()סי' תסא  ערך השולחןנזכר בש"ס. וכ"כ ה

יו"ד סימן ח  )ח"ו אומר עיבי ת"שווביאר ב וסופגניות מקמח מצה אפויה, ואין לאסור משום מראית עין.

 עיםיוד הכלו, כך לשם פויהא ממצה קמח בחנויות ומוכרים, מאד הדבר שנתפרסם מפני ט"הד אות ה(

 .שרי משרא ה"ומש, ממש קמח שאינו

ח מצה, הגם ות מקמגים עוכתב שהרבה יראים ושלמים אופים ואוכל )יט, כב(ציץ אליעזר בשו"ת 

זה, בקום להחמיר משיש  סייםשמראיהם החיצוני הוא ממש כעוגות חמץ שאוכלים בכל ימות השנה. ו

 וכעין דברי הכנה"ג כאן. 

                                                   
כתב שפירוש זה נכון לדעת הטור, אבל הב"י העתיק דברי הרמב"ם שלדעתו עושים כן בפעם  )סק"ד(המגן אברהם  22

 .)סק"ט(הראשונה להקשות הקדירה, וכ"כ מהרי"ל וב"ח. וכ"כ המ"ב 
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 חרדל שנתערב בתוכו קמח -סימן תס"ד 
 ובו סעיף אחד

  קמח למיני טיבול שיש בהם מיםנתינת 

 )מ:(שנינו בפסחים 

אוסר.  י מאירבריאכל מיד, ו -: אין נותנין קמח לתוך חרוסת או לתוך החרדל, ואם נתן משנה"

מר אף מיד... רדברי הכל יש -וסת אבל לתוך חר לתוך החרדל, -אמר רב כהנא: מחלוקת  :גמרא

צמותי  -אי לאו וסי. מיבי אין הלכה כר רב אשי: כוותיה דרב כהנא מסתברא, מדאמר שמואל:

 חמע"מחמועי  א מצמת צמית ולאלא, דילמא ל -מחמעא.  -הוא דלא צמית, הא חמועי 

 מניחו ואינו חזק שהוא לפי - רדלהח לתוך בנותן .מיד לאכלו קמא תנא ליה דשרי - מחלוקת "ירשופי

 . להחמיץ מהרה

, רדלהח לתוך נתן ואם; קמח םבה נותנין אין, מים בהם שיש טיבול מיני שאר או חרדל :שו"עכתב ה

 החמיץ ודאי ,חרדל כמו דיןח שאינם כיון טיבולין מיני ובשאר, יחמיץ שמא ישהנו ולא מיד יאכל

 ,בפסח ללכ חרדל לאכול שלא והמנהג: כתב רמ"אוה. חמץ איסור זמן אחר הוא אם לשרפו וצריך

 .(ג"קי ימןס ה"ות ה"פר מיימוני הגהות) איסור בו שנוהגין קטניות כמיני דהוי, פסח קודם נתערב אפילו

ר שהותו עד אחתר להכן מושאם נתערב קודם פסח בדיעבד אין אוסר התבשיל, ו )סק"א( ט"זכתב ה

וכ"כ  ומרא בעלמא.חא רק ל אלפסח אם יש לו חרדל העשוי לטבל בו בלא קמח, כי אין בו חימוץ כל

היה שהקמח לא י בתנאיתר, וה אם נתן קמח בלי מים ג"כ מומצדד דה" פרי מגדים, וה)סק"ו( מ"בה

 .)שעה"צ ח(מחיטים לתותים 

 מים בהם אין אפילו ,לבד ירותפ במי שאנו מחמירים גם )תסב, ד( א"הרמ כ"מש לפיד פרי מגדיםכתב ה

 .)סק"ב( במ". וכ"כ האסור כ"ג קמח עם יין מחומץ שנעשים טיבולים מיני ,כלל

 חמד שדיב הבר כתכ, אך למנהג אשכנז המחמירים לא לאכול קטניות בפסחכל האמור הוא דוקא 

 שאנחנו הספרדים מנהגינו לאכול חרדל. )חו"מ סימן ו אות ד(
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 דיני מורסן בפסח -סימן תס"ה 
 ובו ג' סעיפים 

 סעיף א':

 שריית מורסן לתרנגולים וחליטתן 

 ,חליטה כל רואס ניםגאוהאך  ".חולטין אבל, לתרנגולים המורסן את שורין אין" )לט:(שנינו בפסחים 

  .)סימן תסא(כפי שמפורש לעיל 

 קמח או מורסן תרנגוליןל ללוש מותר הבבלי הרב בשם :(קכט ומרור מצה' הל ב"ח) העיטור בעל כתב

 בא נואי בהן םמהפכי או בהן ןשמנקרי זמן וכל מיל שיעור ישהא שלא עליהם יעמוד או מיד ומאכילן

ום ונה משר הב"י, שהכו. וביאמיל שיעור העיסה נשהה כ"שא זה על לסמוך ואין, חימוץ לידי

תר ללוש שמו ברסוכ ג" )ה, יח( רמב"םותה בלא עסק אפילו רגע אחד. ההשלכתחילה אין להש

 כתב שנהגו להחמיר. מגידלתרנגולים וכו', וה

 להם ניםכשנותו: כתב רמ"אהו. חולטין ולא, פנים בשום לתרנגולים מורסן שורין אין :שו"עכתב ה

 . (ו"מהרי) ימוץח לידי שיבוא לח במקום להשליכם שלא יזהר, לאכול חטים או שעורים

ו אטין שעורים שחול אתו היאכתב שחולה בבטנו שרפו )סימן כז. הובא בבאה"ט ב( שמואל אמונתבשו"ת 

עשות לו ישראל עצמותר לה, משבולת שועל ומניחים על בטנו, אם אירע חולי זה בפסח ויש בו סכנ

טיל לתוכן יאח"כ ויטב ההחמץ ולרפאותו, אך אם אפשר ע"י גוי יעשה, ואם א"א ירתיח המים 

ין איש בו סכנה, שחולה ב שבכת )אות ב( שערי תשובההשעורה ולא יבוא לידי חימוץ ע"י החליטה. ה

. האין בו סכנשחולה לגם  להמתין עד רתיחת המים אם אפשר לעשות קודם. ולדעתו מותר בחלוטה

 ומצד רפואה באיסורי הנאה ודאי מותר, כיון שאינו כדרך הנאתו.

 ה. החק יעקבומעל שעות כתב שהוא משש )ס"ג( גר"זהזמן בו יש ליזהר מלהשליך להם האוכל: ה

כתב  "י(סימן תלג הגב)נה"ג ה. הכשאף קודם פסח יש ליזהר בז )סימן קצג( מהר"י ויילהביא בשם  )סק"ד(

ו תם עד שיגמראכיל בשעת שאם עומד עליהם )סק"ה( מ"בשהוא דוקא אם הניח בחורי חצר. וכתב ה

 מלאכול, ומה שנשתייר לא יניחנו מוטל לפניהם, מותר לפני פסח.

 עוד שהשעוריםתות במות לששטוב ליזהר לא ליתן מים לפני הבה )הובא במ"ב ו( מהר"י ברונאכתב 

 מקום היטב ואח"כ יתן בו מים. מונחים לפניהם, אלא יכבד ה

מץ, . לא תאכל חין: א' לאושעובר בכך על ג )ס"א( ערוך השולחןהמאכיל את בהמותיו חמץ, כתב ה

ע"י גוי, ובין  הם בעצמו אוותן לנאם  שכולל גם איסור הנאה. ב. בל יראה. ג. בל ימצא, ואין חילוק בין

 אם עושה כן בחצרו או חוצה לה.
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 סעיף ב':

 סן על הבשרשפיית מור 

 שרהבב היא שפה אבל ,למרחץ בידה שתוליך המורסן את תשרה לא האשה" )לט:(שנינו בפסחים 

 ".יבש

' סי) ש"ראה יועל וכתב .בשרה על יןטופח שמים פי על ואף - בבשרה יבש .מורסן - היא שפה "ירשופי

 דאיו נראה האד ,בצונן או יןבחמ שנשתטפה אחר כגון ,ממש מים לומר ואין .קאמר דזיעה נראה (כא

 ממנה הסובין כל להעביר ריכהוצ .קאמר זיעה מי ודאי אלא ,ומחמצין המים בתוך נשארין כי דאסור

 תןמלי מנעןל ויש בזה אותבקי הנשים אין דהאידנא יונה רבינוה כתב לכן .בצונן שתשתטף קודם

 .יבש אפילו בשרן על מורסן

 .יבש אפילו, בשרה על מורסן שפה האשה אין :שו"עכתב ה

ו שפשף. ואפילנו שתה ממנה האישביאר שהבעיה כאן היא שמא יהיה החמץ בעין ותה )סק"א( ט"זה

 תשטוף אח"כ בצונן החמירו, דשמא לא תשטוף יפה.

 וע שכבר עברה שידמזמן  שאם עברה ושפה, אין לשטוף בצונן אחר זה עד )סק"ה( חק יעקבכתב ה

 .)סק"ז( מ"בהכל, או ישטוף עצמו במי פירות תחילה. וכ"כ ה

 סעיף ג':

 שפשף מורסן באווז לח 

 סרוא פסחב באווז שפשפוו מורסן מעט ושרו היה מעשה העזרי אבי כתב: )פ"ב סימן כ(כתב הרא"ש 

 פרצי יפרצ עוריהב ביה דאית משום ווזהא כל (ן"הראב - נתן ר"ב אליעזר' ר בנו של, הלוי יואל' )ר מרי אבא

  .אסור כוליה פילי ביה אית ואי (קיב) הבשר כל בפרק ואיתא (שבת קח.)

 נהוג כיוה: תבכ רמ"אה. סורא שהאווז שאומר מי יש, ממים לח באווז מורסן שפשפו אם :שו"עכתב ה

 דגן או חטים שם יהיו שמא, בקשין העופות להבהב שלא ליזהר ויש, במשהו שהוא חמץ איסור לענין

 .ההבהוב בשעת בעופות טעם ויתן מחומץ

א"כ בשאר ז. משבאוו ביאר שיש חשש שנשאר משהו חמץ תוך הבקעים שיש סק"ד() מגן אברהםה

 .)סק"י( מ"בהוכ"כ  איסורים שאין חוששים למשהו.

שבדיעבד אין לאסור אם הבהבו העופות בקשין, דהא מי פירות נינהו ואין מחמיצים.  )סק"ג(ט"ז כתב ה

ואין מחזיקים איסור לומר שבא על הקש מים ויחמיצו. וכאן לא בא להזהיר אלא לכתחילה וחומרא 

 , אך סייג שהוא דוקא בסתמא, אבל אם ידוע שהיה בו דגן)סק"ה( מגן אברהםיתירה הוא. וכן הסכים ה

הבהבו בו אסור. ובסתמא אין חוששים, שגם אם היה בו דגן, אין לנו אלא מה שעיננו רואות מחומץ ו

 אבל ,לכתחלה בעלמא זהירות אלא אינו זה דכלועוד כתבו  בית מאיר, )סק"ד(אליה רבה ה אמנם כעת.

 אין נמי מחומצים שהיו ידעינן ואפילו .מחומצים שהיו מחזקינן לא חטים שם היו אפילו הדין מעיקר
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)ס"ק  מ"בוכ"כ ה. מלמטה עולה והלהב מלמעלה העוף את שמחזיק בהדגן העוף נוגע שאין כיון לאסור

 .יב(

 ששמ פ"בע כ"א במשהו שאיסורו משום הטעם דעיקר דכיוןבשם האחרונים,  )ס"ק יא( מ"בכתב ה

 יובתנא ,במים היטב הדחהו בשפשוף האווז להתיר יש בששים אז דשיעורו הפסח עד ולמעלה שעות

 וךת אכלולאף התיר  גר"זהו .בפסח וניעור וחוזר בעין משהו ישאר דשמא ,הפסח קודם שיאכלנו

 .מרובה הפסד במקום הפסח

מק רך העור בעוכנס דרסן נשאף אם ירצה להפשיט העור כולו ממנה אסור, דהמו )ס"ה( גר"זכתב ה

 .)סק"י( מ"בהבשר. וכ"כ ה



 297 _____________________________________________ לעיסת חיטים ונתינה ע"ג מכתו

 ודומיו מחמיציםאם הרוק ומי רגלים  -סימן תס"ו 
 ובו ו' סעיפים

 סעיף א':

 לעיסת חיטים ונתינה ע"ג מכתו 

 ."מחמיצות ןשה מפני, מכתו על ויניח חיטין אדם ילעוס לא" :(לט)שנינו בפסחים 

 .יץמחמ שהרוק, צותמחמי שהן מפני, מכתו גבי על ויתן חטים אדם ילעוס לא :שו"עכתב ה

 .ן מידדייק דמשמע שמותר ללעוס ולבלוע, דאין מחמיצי )סק"א( מגן אברהםה

רכה, מותר נה כדנאה איכתב שכשהה )הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח(שהרמב"ם  )סק"ב( אברהם מגןכתב ה

 מץ של ישראלעל ח דוברלחולה, כגון אם עושים לו רטיה מחמץ. וביאר המג"א דמשמע שכאן מ

 יראה. וכ"כ ר בבלשעוב מותר אף לישראל אע"פמשום שעובר בבל יראה. ואם הוא במקום סכנה 

 דרךב לעשות קלב ואין לו תועיל זו ואהשרפ אפשר רק אם, והוסיף שמותר בכה"ג ב(-)סק"אמ"ב ה

 .סכנה בו ישש כיון לרפואתו מותר נמי חמץ של גמורה ושתיה אכילה ואפילו ,היתר

ע"פ, בשעה שישית  שתגיעירן כשאפילו לעסן ונתן ע"ג מכתו קודם פסח, צריך להס )סק"א( מ"בכתב ה

 אא"כ נפסלה מאכילת כלב. 

 אפילו לחולה הפסח עליו הביא בשם האחרונים, דמותר להתרפא בחמץ שעבר )אות ד( שער הציוןב

 שאין בו סכנה, דג"כ אינו אלא מדרבנן.

 .יא( )תמב,לגבי תרופות חמץ בפסח, עיין מ"ש לעיל 

 סעיף ב':

 המוצא ריר בשעורים שלפני בהמתו 

, ריר םבה מצאו לבהמתו ריםשעו הנותן :שו"עה וכ"פ (רפה' סי) רוקחה בשם (תקצו' סי) מרדכיה כתב

 כל לבער יןמחמיר ויש. (ע"ד) בטל וכבר הואיל, לחוש אין מסתם אבל: כתב רמ"אוה. לבערם צריך

 . (הרוקח בשם מרדכי) ריר עליו רואה שאין פי על אף, הבהמה מן הנותר

ל לא היה בכל מץ זהה, שחביאר את דברי הרמ"א דהוי ספק דרבנן. אך התקש )סק"ג( מגן אברהםה

ר"י מהש לנהוג כתב שיכן כלהביטול, וגם אם ביטל צריך לבערם כדי שלא תחזור הבהמה ותאכלם! 

לחוש  כתב שאין אות ז() יוןהצ רשעב שיתן להם מעט מעט באופן שלא ישיירו.מהרי"ל ו )סימן קצג( וייל

 החושש שתאכל הבהמה אח"כ אם לא יבער. לדברי המג"א 

 ר תבוא לידיא יבעמ כשלביאר, שגם אם לא שהתה הבהמה באכילתה שיעור מיל, מ" )סק"ג( מ"בה

 חמוץ ויעבור על בל יראה.
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 מן פילוא החמירל יש בודאי ופרה בשור אבל ,ג"וכה בסוס זה כלש בשם האחרונים )סק"ה( מ"בכתב ה

 אף רהנות בערל הבהמות כלב להחמיר ונכון .)לעיל שכד, יד( באכילתם ריר שמוציאין דידוע הסתם

  .רוק עליו רואה שאין

 סעיף ג':

 שק שנתלחלח מזיעת החומה 

זיעת מתלחלח ונ החומה צלא שנתן קמח מלא שק (. הובא בפסקי הרא"ש פ"ב סימן כברצ' סי) רוקחה כתב

זיעת אדם לדמותו בר לכתב שיותר מסת )שם( רא"שהחומה מחמיץ, שדימה זאת לרוק המחמיץ. ה

פ"ה ) הגה"מ. ום(המתירימהרא"ש סק"ב נראה ש ט"זסק"ה כתב שלמעשה הרא"ש מחמיר, ומה מג"א)השאינו מחמיץ 

 כתב להתיר.  אות ט(

  .אוסרים ויש; מותר, החומה מזיעת שנתלחלח קמח מלא שק :שו"עכתב ה

 רותובמע םבמרתפי מצויש כמו אויר מיעוט מפניאם הזיעה באה  חילוק איןש )סק"ז(מ"ב כתב ה

 שיםחד לבנים של מהבחו כגון ,בה שיש מים מכח באה אם בין .מזיעים והאבנים שהכותלים

כמים ובה נה חשמאה זיעה אישלגבי הכשר טו .הכתלים עדיין נתייבשו שלא מחמת מזיעים שלפעמים

 דכיון שנבלע (עה"צ יאבא בש)יבין שמועה מאמר חמץ ח"א דף כז. הו תשב"ץלהכשיר. בטעם הדבר כתב ה

 בכותל יצא לו מתורת מים לענין הכשר וה"ה לענין חימוץ.

 עקבי חק"פ הוכ .לכתחלה בהם ללוש אין כ"וא ,פירות ממי עדיף לא מ"מכתבו ד מהרי"לו סמ"קה

 ירות.פדין מי  מצדד שאין להם גם )סימן כב( אדם נשמתה אמנם. )ס"ז( גר"זוה )סק"ז(

 אהנמצ מיןח דמים והבל וםמח באה הזיעה אם אבל ,מכתלים הבאה בזיעה זה דכל )סק"ז( מ"בכתב ה

 .חמיץומ המים תולדות הוי ע"לכו השק נתלחלח ז"ועי חמין מים של גיגית שם שיש כגון ,בה

 בר שהואדץ כל , שבחמלומדים חמץ מהכשר טומאהשאין  ביאר את סברת המחמירים, פרי חדשה

מזיע  החומהוסרים משום שכתב שטעם הא )סק"ה( מגן אברהםה .להחמיץ כח בו יש מים של רטיבות

חלוחית מים לו גם יש בשמכח המים שיש בה, ולפ"ז בכותל של עץ שמזיע לכו"ע מותר, ואפשר 

. עוד כתב (טשעה"צ )עץ כתב שלדעת המתירים בחומה כ"ש ב )סק"ו( מ"בשקיבל בעודו מחובר. ה

 שמיםג ממי יעהבל כ"ג בו שי רוב פ"ע כי כמים דינו עץ של כותל זיעתשהאוסרים סוברים ש )סק"ח(

 ותמתכ ,אבנים עה שלפ"ז בזיולפעמים נוטפין עליהם מים לאחר שנקצצו. ול .הכתלים על שנוטפים

 . פירות כמי - ץמחמי ואינ זו לסברא גם ,זכוכית או

 לדעת להלכתח לחוש שי מ"ומ ,הן פירות ומי ,הראשונה כדעה העיקר לדינאש )שם( מ"בכתב ה

 י"ע ירולהת יש לפסח הז בקמח להשתמש רוצה ואם שרי הפסח לאחר להשהותו כ"ואעפ .האוסרין

 .בו ישתמש והשאר יזרקנו המלוכלך והקמח נתייבש ואפילו ,ריקוד

לוחלח, הוי קמח מהומצא  ששק מלא קמח שהיה מוטמון בחול בביה"ל ד"ה שק()הובא  פרי חדשכתב ה

 חמץ. וכתב הרע"ב שאין חול בלי מים. 
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 סעיף ד':

 מים שנפלו על הקמח או השק 

 כל בידו יאחוז, השק נתלחלח או, קמח על מים נפלו :(תקסט' פסחים פ"ב סי) מרדכיהעפ"ד  שו"עכתב ה

 שארוה הקמח ירקד, ןכ לעשות אפשר אי ואם; שבשק הקמח כל שיריק עד בשק המלוחלח המקום

 ערבומת פרךדמי, ריקוד הנימ לא הלחלוחית נתייבש אם אבל, מלוחלח שהוא זמן כל ודווקא. מותר

 אסור ,בפסח נתייבש םוא; הפסח אחר עד וישמרנו ירקדנו אלא, בפסח לאכלו ואסור השאר עם

 .להשהותו

. לרקדו אח"כ יך גםמח, צרשאע"פ שמחזיק את השק עד שיורק מק סק"ו() מגן אברהםהו ב"חכתבו ה

א שאין זה אל דנראה ד("קס)עוד כתב  דמשמע ששאר הקמח מותר אפילו בפסח. )סק"ג( ט"זוהוסיף ה

 חומרא בעלמא.

יאחז ממקום שתקנה לה הכתב שכל זה אם הלחלוח היה לצד מטה של השק, שבזה מועי חמד משהה

 המלמעל שיאחז מהב, מה מועיל מלמעלה השק על המיםהמלוחלח עד קצה השק, אבל בנפלו 

 ונתיבש רואפש למטה ומקבע שנכנסים מים כדרך השק בעומק המים הגיעו אולי ,המלוחלח במקום

 ףא מדינא דריקו בלי להקל ןאי זה באופן כ"וע .המלוחלח מקום יכןה עד להכיר אפשר ואי כ"ג שם

 .דריק לא אם בדיעבד הבז להחמיר אין פסח דבקודם אפשרש )ס"ק יב( מ"בכתב ה מ"ומ .בדיעבד

נו ו, אלא ירקדלרקד אסור ,חאם אינו צריך לאכול מהקמשאם הוא ביו"ט,  )סק"ח(מגן אברהם כתב ה

וי אב פסולת לא ה ין בון שאוד הוי מלאכה דאורייתא, כיוקע"י גוי כדי לבער החמץ. ואע"ג דרי

 ויצא במתנה יגול יתןל יכול, מיל שיעור עדיין בקמח המיםואם נפלו המים ביו"ט ולא שהו  מלאכה.

 .עדיין נתחמץ שלא כיון בזה

ח ומתבטל ב בקמח מתערה הלחלוחית אסור, אפילו שהקמהסביר שכשנתייבש )סק"ט( אברהם מגןה

אוכלו . לכן אסור לח(טב בקמלים הי)שהפרורים אינם נבל בשישים, כיון שיש פירורים בעין חוזר וניעור

 חקוכתב ה ו.השהותור לומותר להשהותו. אבל אם נתייבש בפסח הו"ל כחמץ שנתערב בפסח ואס

 .ץ ולא נתבטלוא חמה הרי הקודם הפסח, שאף שהפרור נאפשאפילו אם אפו  סימן תנג ס"ק יג() יעקב

ודם ותר לאפות קמעכ"פ ר, וחולק על השו"ע, ולדעתו מיקרי לח בלח ואינו חוזר ונעו פרי חדשה

אפה שאחר שנ ימן י(כלל ד ס) דיםגינת ורוה ח"א סימן ט. הובא בשע"ת יב() יהושע פני. וכ"כ בשו"ת הפסח

ח, קמח קודם פסצת מהל קהוסיף שיאכ מגן האלףוזר ונעור. והונתבטל, אינו ח דונעשה גוש אח

מוך כתבו שיש לס ז(ס"ק ל) "חכהו )ס"י( גר"זה ונתלה החמץ שהיה שם, ויש לסמוך ע"ז במקום הפסד.

צות אחרות, מן יקח ראשושללילה ה )ס"ק יז( מ"בוכתב ה על המקלים רק כשא"א למצוא קמח אחר.

 דעכ"פ אין זה שימור כהוגן.

שאם נעשה לפני פסח, ירקד את הקמח וישמרנו לאחר הפסח, ואם  ב"חעכברים שאכלו מקמח, כתב ה

נמצא בפסח הכל אסור בהנאה. ואם לא נענע את השק יוציא מהמקום שאכלו, ואת כל השאר ינער 

וירקד ואז מותר להשהותו ואסור לאוכלו. ואם לא ברור אם אכלו העכברים, מותר להשהותו בכל 

כתב שאפילו במקום שנפל עליו מים ונתייבש, אם מכיר מקום שנתלחלח יקחנו  )סק"ד( "זטה אופן.
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 אולםוירקד השאר, כ"ש בנשיכת עכברים שיקח סביב המקום הנשוך והשאר ירקדנו ויאכלנו בפסח. 

כתב שבעכברים יש להחמיר יותר, שהעכברים רשעים והולכים ואוכלים מכל  )סק"ט(מגן אברהם ה

 חיי אדםוכתבו ה .)וכ"כ בשעה"צ אות לה(אך בסתמא נראה שמסכים לט"ז  ירו בהם.השק, ולכן החמ

 חק.ושראוי להחמיר כמג"א שלא במקום הפסד או ד )ס"ק יח( מ"בוה

 םא אבל ,םממי השק תלחלחשנ דידעינן מיירי הזה הסעיף דכלועוד,  יעקב חק, רבה אליההכתבו 

 הפסח ךבתו נתייבש אם ףא ,ריקוד י"ע בפסח לאכלו להקל יש פירות ממי הוא לחלוחו שמא ספק

 מחבהק כלום תערבנ לא שמא המחמיצין מדברים ל"ואת פירות ממי נתלחלח שמא ,ס"ס דהוי

 על סמוךל לכתחלה כדאי אין לפסח אחר קמח למצוא בקל לו אפשר אם מ"ומ .שנתייבש מלחלוחית

 הפוסקים בין דעות שיש רדב באיזה נתלחלח אם ה"וה הפסח לאחר יצניענו אלא בפסח לאכלו ס"ס

 .סק"כ() מ"ב. וכ"כ הריקוד י"ע מותר כ"ג מים או פירות מי בכלל הוא אם

מח שנרטב קהתערב ו והשקי קמח שנפלו עליהם כמה טיפות של מים ויש לחוש שמא כבר התיבש

 מח, יש לזרוקמק הקנסה בעושכיון שהלחות לא נכ )ז, קז( הלוי שבטמהן בשאר הקמח, כתב בשו"ת 

 את הקמח הקרוב ללחות, ואת שאר הקמח לרקד.

 סעיף ה':

 טל, מי רגלים, מי הפה, החוטם העין והאוזן, חלב וזיעת אדם 

יטים, גלים בחרם שהטילו מי שעכברי (תלד פסקים כהנא' מהד) מאיר רבינובשם  (תקסט' סי) מרדכיה כתב

 מחמיצין היו דאם ,ןמחמיצי יןא רגלים דמי לודאי הדבר דקרובאין לחוש שמא נתבקעו קצת החיטים, 

 ידמ כתב (ג"ע מו ה"ח ה"נ) ירוחם רבינו אמנם . ואין לאסור אא"כ יראה ביקוע.מבוקעים החטים כל היו

 . מחמיצין רגלים

 . (נח' סי מ"חו' הל) חיים ארחותב כ"וכ, מחמיץ אינו דםש ירוחם רבנוכתב 

. יציןמחמ ליםרג ומי האוזןו והעין והחוטם הפה מי כגון ,המים תולדות כלש אורחות חייםה כתב

 . מחמיץ הטלמובא ש (א"ה ג"פ) ירושלמיוב

 וחלב (רוחםי' רבי) (דם אבל); וזןוהא והעין והחוטם הפה ומי רגלים מי וכן. מחמיץ, הטל :שו"עכתב ה

 .(טור) (מחמיץ אינו) אדם וזיעת

מה ג"כ ן שבגללי בה. וחיטיר()טו שצואת תרנגולים אינו מחמיץ )סק"י( מגן אברהםוה )סק"ד( ט"זכתבו ה

 .)רוקח(אינן מחמיצים 

המה בר. אבל בשל ן, אסווא קטלגבי מי רגלים של אדם בין שהוא גדול ובין שה )ס"ק כג( מ"בכתב ה

 נים אלו.יך בדישהאר ()ד"ה וכן באור הלכהים אם מחמיץ. ועיין בושאר בע"ח נחלקו הפוסק

הה לכן רק אם שמים, ורוע מכתב שכל אלו המנויים למעלה שמחמיצים, אין דינם ג )ס"ק כב( מ"בה

 בלא עסק שיעור חמוץ אסור.
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ם בשם האחרוני (ס"ק כח) מ"בבכל המשקים השנויים כאן דינם שווה שאינם מחמיצים, אבל כתב ה

בע"ח,  ת אדם וצואתבל זעץ. אשחלב, שומן ודם דינם כמי פירות, וכשהם במגע עם מים ממהר להחמי

 שאינם מחמיצים כלל, ויש שמחמירים גם בהם. פרי חדשכתב ה

ליהם חומר ענתנו שחיטים  שיש לדקדק לא לקחת )ח"ב סימן רכה סק"ג( והנהגות תשובותכתב בשו"ת 

ם עים, העלוליל תולששות ר מעורב במים. וכן התברר שחומר זה עשוי מהפרריסוס, כיון שהחומ

 למהר את תהליך ההחמצה.

 סעיף ו':

 קמח שנפל עליו דלף 

  :(לט)שנינו בפסחים 

א רב פפא: והו י חימוץ. אמראינו בא ליד -ום כולו אפילו כל הי -"קמח שנפל לתוכו דלף 

 דעביד טיף להדי טיף"

 פקס לאו אם טורד לףד אם ספק ואם ,הדלף כשיפסוק מיד שיאפנו והוא (כא' סי) ש"ראה כתב

מה וונה ששאין הכ ן"רמבה רבו בשם ה"הרא פירש (דעביד ה"ד. יב) ן"הר וכתב .לחומרא דאורייתא

ראה נאינו שיף אפילו מה טאלא הכוונה שבלא טיף  ,טיף טיף משום מחמיץ אינו מים י"עששרוי 

 אינויף טיף טעושה וורד טכשרוי במים אסור, לפי שדרכו של הקמח לשאוב מהלחות. אבל כשהוא 

דה ו בתרתי, שבעוולק עליה: הסביר, דח זט") מחוור אינוד הר"ן. וסיים כלל לשאוב שרוי שאינו למה מניחו

ש לכך ששואב בד, שאינו חושקום בלתו המטיף טיף מותר אפילו השרוי במים. ואם אינו עושה טיף טיף אין אסור אלא או

שהיות שבין הצטרפו יטיף  פירש שאם הדלף אינו יורד טיף אחר )סימן קכג( תרומת הדשןה .הלחות(

ו למנוע את בכוח ןך איכביאר שכשהדלף אינו יורד  מרדכימאמר טיפה לטיפה לשיעור מיל. וה

 ההחמצה.

 בלי ורדט הדלף שיהיה והוא וץחימ לידי בא אינו, היום כל אפילו דלף עליו שנפל קמח :שו"עכתב ה

 .אסור, לאו אם טורד הדלף אם מסופק הוא ואם, לכשיפסיק מיד ויאפנו; הפסק

 י"ע מ"מ ,םש מכה הדלףש ממקום יותר הלחות מתפשט אםשאפילו  פרי חדשו מהר"ם חלאוהכתבו 

 .סביביו כל להחמיץ מניח אינו טיפה אחר טיפה ומבליע בכח שמכה הדלף טירוד

ק , שבדיעבד רי חדשפרהוכ"נ מ מאמר מרדכיכל הדין שיאפנו מיד הוא רק לכתחילה, אך כתב ה

 .)ס"ק לא( מ"בכשנשתהה שיעור מיל אחר שהפסיק הדלף אסור. וכ"כ ה

 .ףטי טיף מקרי זהאי לידע בקיאין אנו אין כי הלח בקמח אופן בכל מחמיר מגדיםפרי ה
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חיטים שנפלו עליהם מים, ותבשיל  - סימן תס"ז
 שיש בו חיטה

 ט"ז סעיפים ובו

 סעיף א':

 דגן שנטבע בנהר או נפלו עליו מים 

 )מ:(שנינו בפסחים 

רבא: בר ליואי ל יה רבהתיבאי"ההוא ארבא דחיטי דטבעא בחישתא, שריא רבא לזבוני לנכרים. 

ן ר מזבידלאו משום דה -מכרנו לנכרי... מאי טעמא לא הרי זה לא י -בגד שאבד בו כלאים 

 יסחא"א קמי פ: לזבינהו קבא קבא לישראל, כי היכי דכליהדר אמר רבא -לישראל? 

 לאו, לזה וקב לזה בק - קבא קבא .חיטין בה והיו, הפסח קודם טבעה, הנהר שם - חישתא: רש"יופ

 .אחד לאיש הרבה

 .לגוי שכן וכל ,שרו לישראל פילוא גונא ובכהאי לזה וקב לזה קב קאמר דהכי (הדר ה"ד: יב) ן"רה וכתב

 דםקו גוייםל מכרו ואם ,סחהפ קודם שיאכלנו כדי ומודיעו לישראל מוכרו כתב (ט"ה ה"פ) ם"רמבה

. ישראלל וימכרנו הגוי ריחזו שמא הפסח קודם שיכלה כדי ,ואחד אחד לכל מעט מעט מוכר הפסח

תב שאם לכן כולא סתם, שהרמב"ם לא היה גורס קבא קבא 'לישראל' א שנראה מגידה הרב וכתב

 מוכרו לגוי מוכר מעט מעט.

ותר. וה"ה מהפסח  אכלם קודםאפילו אם לא הודיעו כיון שיכול ל .(קכט מצה' הל ב"ח) עיטורהלדעת 

 ךארבה מותר. הפילו אדיעו כתב שמסתבר כעיטור, שאם מו רטוה שכשמוכר מעט א"צ להודיע לגוי.

כור גוי מותר למוכר לכשמ דחה את דברי הטור, שלרמב"ם רק ב"יצריך להודיעו. ה רמב"םלדעת ה

אם ווכלו בפסח, די לאהה כמעט מעט, דלישראל אם אינו מודיעו אפילו מעט אסור, שיש חשש שיש

מר לישראל שה לוק, וכי כתב שדברי הטור אינם מסתברים רש"לגם מודיעו אפילו הרבה מותר. 

ובר כן פירש שמדלעו?! הודילשמוכר לו חמץ, ומדוע נסמוך על כך שיכלה קודם פסח, מאחר שנוכל 

"ד, תמה ע ()סק"א ט"זה שול.על מקרה שהודיעו ואפ"ה לא ימכור יותר, שמא ישכח ויבוא לידי מכ

גם וק אם מודיע רמותר וטור לירסא, ולדעתו ראוי לחוש שהרי הרמב"ם והטור אינם גורסים אותה ג

אם וור לישראל, ם ימכפק אמוכר מעט מעט, שמא ישכח. ולגוי מותר גם בלא הודעה, כיון שיש ס

 ימכור שמא יאכלנו קודם פסח.

לעיטור כשמוכר מעט מעט א"צ להודיע לא לגוי ולא לישראל. לרמב"ם כשמוכר מעט מעט : לסיכום

 הודיעו שמא ישהנו, ולגוי א"צ.לישראל צריך ל

 מוכרו אלא, לקיימו אסור כך לאכלו שאסור כשם, מים עליו שנפל או בנהר שנטבע דגן: שו"עכתב ה

 ואחד אחד לכל מעט מוכר, פסח קודם גויםל מכרו ואם; הפסח קודם שיאכלנו כדי, ומודיעו לישראל
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 יבואו שלא ליזהר יש ולכן כתב: רמ"אוה. לישראל וימכרנו יגוה יחזור שמא, הפסח קודם שיכלה כדי

 .אסורות, נתבקעו לא אפילו אז כי, החטים על מזלפים גשמים או מים

וכתב  רנו לישראל,וימכ חזוריכתב שדוקא אם אין החימוץ ניכר בהם אסור למכרם לגוי, שמא  טורה

ין ור, כיון שאן וימכיטחו דמשמע שאם החמץ ניכר מותר, ולא חוששים שמא )בהקדמה( מגן אברהםה

 לםאו .כור לישראל(ון ויממא יטח)הר"ן יב. ד"ה ואי כתב שחוששים ש לוקחים קמח מהשוק אלא בשעת הדחק

שגם  "ה הדר(ם יב: ד)פסחי כתב עפ"ד הר"ן )אות א( חק יעקבחולק עליו, גם ה )סק"א( בתשלת עוה

בור על תו בפסח ויעו בביקיימכשהחימוץ ניכר אסור, והחידוש שגם כשאין החמץ ידוע אסור, שמא י

, ת קושית הח"יתירץ א אות ב()שבמקום הדחק יש להקל. בשער הציון  )סק"א( מ"בבל יראה. וכתב ה

 שאנו סומכים שכל ישראל מבטלים החמץ.

ראה על מקונה קטנה שההוא משום שהכמות ביאר שההיתר למכור קבא קבא,  )ה, ט( כסף משנהה

לה פו 'כדי שיכהוסי מדוע התקשה, דא"כ )סק"ב( מגן אברהםהצורך שלו להשתמש בו כעת בביתו. ה

רה וולהכס"מ לכא סור.קודם הפסח' דמשמע שאם יודע שלא יכלה כגון שמוכר בשעה חמישית א

 ודם הפסח.קיכלה שהוא  הטעםהסכים עם המג"א ש )סק"ג( מ"בהמותר, שהרי לוקחו לצורך ביתו! 

 מוצה לגויחבואה הרבה ת מותר למכור אפילו מרובה הפסד במקוםד )אות ד(חק יעקב ומ"מ כתב ה

 גר"ז, (ושים סק"ד)חיד חיים קורמוכ"כ  ,לו ויחזירנו הפסח אחר עד ישמרנו רק בו יגע שלא בו שיודע

 ועוד. )ס"ד(

נה כר חמץ. בשוה כשמוהכרז השלא מועיל (מדפי הרי"ף )ע"ז לא:בשם השלט"ג  )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

חטה טריפה ם שנשם ביואשבמקום שהשוחטים ישראלים מותר לקנות בשר מגוי  )חולין צד.(מבשר 

מכור פשר שהגוי יאנהר, בטבע שמכריזים על כך. לפי שבשר ניכר אם נשחט באותו יום, בשונה מדגן 

 לאחר זמן ולא ידעו שזהו דגן חמץ. 

ם פסח וע קודחמץ יד כתב שצ"ע מדוע מותר למכור )ח"א סימן מד ד"ה אגב( שלמה מנחתבשו"ת 

 ור'.עלישראל שחשוד על אכילת חמץ בפסח, והרי יש בכך איסור של 'לפני 

 סעיף ב':

 דגן שנפל במים ולא נתבקע, ודין ירדו עליהם גשמים 

 לתיתה בידג ע"ג, אנתבקעו אשל ע"גא םאסורי אלושחיטים  אפרים ר"הבשם  )שם סימן כז(כתב הרא"ש 

יתבקעו, שץ עד ידי חימום לישעוסק בהם ולכן אינם בא התם שאני ,נתבקעו כ"אא אינם אסורים

' יס ב")ח ראיםיב בשם הכת (ז"ה קושטא' פ"ה דפ)גם הגה"מ  .חימוץ לידי אתי נייחי דמינח כיוןמשא"כ כאן 

 לא לואפי מרובה ייהבשר אבל ,מועטת שזליפתה בלתיתה אלא נתבקעו םמצריכי לאש .(קסז שא

 .אסורות נתבקעו

שרק בשעורים נאמר שיעור ביקוע, אבל בחיטים כיון  ה"ראה שדעת לתיתא גבי כתב (ואי ה"ד. יב) ן"רה

 רבינו' תוס' עי) מקוצי שרה בשם (ד"ע מו ה"ח ה"נ) ירוחם רבינוכ"כ ו .דמי דנתבקעו כמאןשיש בהם סדק, 

שבחיטים אם  החמירו א"ריבו .(קסז שא' סי ב")ח יראיםה .א"ריצב בשם (שם) הגה"מ, וכ"כ (ואין ה"ד. מ פרץ

 .ביקוע צריך אין דבחטים אסורין נתבקעו לא אפילויש ריבוי מים, 
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קצת  היונה שטבעה שבספי (רהד ה"דסו: יב), והסביר חילוק בין חיטים לשעוריםלא הסכים ל ר"ןה אמנם

גוי וימכור הטחון מא יחיטים מבוקעות וחששו שמא ימכור לישראל בלא שידע שהם חמץ, או ש

 .םלשעורי חטים בין קחילו שאין (ט - ו"ה ה"פ) ם"רמבוה .(יב) ף"ריה דעתלישראל. גם 

 נייחי דמינח ןדכיו אסור, בקענת שלא י"אעפ, מים עליו שנפלו או בנהר שנטבע זה דגן :שו"עכתב ה

 ותהמקומ צתבק הגג דרך םגשמי וירדו בעלייה מונח שהיה ודגן: כתב רמ"אוה. חימוץ לידי אתי

 אל שמא, אספיק ספק כחמ להשהותן מותר מקומות שאר אבל, אסורות שנתלחלחו אותן, ונתלחלחו

 פקס מהני לאו, אסור בפסח ןלאכל אבל; נתחמץ לא שמא, ירדו לומר תמצי ואם, גשמים עליהם ירדו

 .(בו וכל אגור) ספיקא

תיב. ' סי) ה"ראבי שכתב ההיתר על כתב על דברי האגור שהביא הרמ"א, שמ"מ אפשר לסמוך ב"יה

 השארו מעט מעט גויםל למכור או הפסח קודם מקצתן לאכול (הגה ב תקסט' סי הארוך המרדכי הביאו

 .נתבקעו לא שמא עליהם דויר לומר תמצא ואם מים עליהם ירדו לא שמא ,ספיקא ספק מכח לישתרי

רייתא באיסור דאו אפילויר. שהתקשה, מדוע אסור לאכול בפסח עצמו, הרי יש ס"ס להת )סק"ד( ט"זה

נגד אין שישים כשדובר מכאן מותר לאכול כשיש ס"ס, כ"ש באיסור דרבנן של 'משהו'. לכן פירש ש

ותר ן לו אחר, מן שאין כגומותר. והוסיף דמשמע שאם יש הפסד בשהיית שישיםהאסור, ורק כשיש 

. ע"ע א()ס"ק י מ"בכ"כ ה. וקכו ס"ד( )כלל חיי אדםו )ס"ח( גר"ז, )סק"י( חק יעקבוכ"כ ה אפילו באכילה.

 ויבואר להלן בפסח, ילת חמץשדן האם מכח ס"ס מתירים אכ )ח"ז סימן מד אות יד( אומר יביעבשו"ת 

 מי הכנרת בפסח. בדין שתיית

ים חלק בין חיטינו ממע שאביאר בדעת השו"ע, דכיון שהביא את דעת ר' אפרים, מש )סק"ג( ט"זה

 סור.ים אמשאפילו מעט  )סק"ו( מ"בוכ"כ ה לשעורים ובין דליפה מועטת למרובה.

אסור, לל כחיטים הא נתרככו שאע"פ של )ס"ב( גר"זו )מש"ז סק"י( מגדים פרי, )סק"ז( חק יעקבכתבו ה

ל עפקפק  אות יא() ציוןהשער ולכן כתב 'אע"פ שלא נתבקע', בשונה מלקמן ס"ט שכתב שנתבקעו. וב

 בנן.דבריהם, והסיק שעכ"פ מותר למכור לגוי כשהם קשים, משום שהוא דר

ר הוא. יין שעת היתן דעד, כיודגן זה ברוב או בשישים קודם פסח נחלקו האחרונים האם מותר לבטל

 תערבו בכרי,מץ שנחיטים כתב שח ב"חה העלה שמותר לבטל לכתחילה. ן תמב ס"ק יח()סימ חק יעקבה

יין לא ילה שהרי עדלכתח יסורמותר לקחת חלקם ולזרוק לים, והנשארות מותרות, ואין בכך מבטל א

סובר  ()סק"ד ברהםאמגן הו לו.אמנם מכיון שמשהו חמץ נותן טעם במצה, הרי הוא אוסר כו חל פסח.

 שמותר לטחנן קודם פסח ולבטלן בשישים.

 הםאבר מגןתב הכותם, ארחץ שגוי שסיפר ליהודי אחר כמסיח לפי תומו שמכר ליהודי חברו חיטים 

 יו אסור.גוי נאמן עלך אם ה. איא( )יו"ד סימן טז סעיףשאין הגוי נאמן על דבר שיצא מתחת ידו  )סק"ד(

, דלא (וס" גר"ז)מו פי תוסיח למם שמכר נאמן, ואפילו אינו . ומשמע שאם אמר קוד)סק"ט( מ"בוכ"כ ה

 שסובר שאם אמר לפני שמכר אינו נאמן. )סק"ה( חק יעקבכ
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 סעיף ג':

 חיטים שבאו בספינה והם יבשות וקשות 

 שהגיע בידוע מראיתן תנושנש או הן לחות אם בספינה שבאו חטים (141' עמ ברלין' דפ) ג"בה כתב

 תיבישו אם אבל ם קודם פסח., כדי שיאכלוקבא קבא מוכרןל אלא ,בפסח להשהותן ואסור מים עליהן

 .אכולל ומותרים מחזקינן לא איסורא אחזוקי ,מראיתן נשתנו ולא וקשות הן

 יכיןשמול ואהתב פסח ךלצור לקנותהתיר  יואלרבנו ש )פ"ה אות ו דפוס קושטא ה"ז(כתבו הגה"מ 

. התיה אסורים תחם יש מאאך התבואה שבשולי הספינה, שאגב הילוכם אינם מחמיצים.  ,בספינה

 יםהמ יוכלוו מדרון במקום ארץה על היו או חטים על מים נפלו אםש (שם קושטא' ודפ ז אות) עוד וכתבו

עליהם  ירדו ין חיטים שלאא. דאל"ה אסרינן לא בקרקע ליכנס שיכולין תיחוח בעפר או מהם לצאת

 שזוהי קולא יתירה ואין לסמוך עליה. ב"ימים. וכתב ה

 אל יסוראא אחזוקי, יהןמרא נשתנה ולא וקשות יבשות הם אם, בספינה שבאו חטים :שו"עכתב ה

 . מחזקינן

מ"ב ה וכ"כ חיטים.אסור הל, יש העיר, שאם באו עליהם מים גם אם לא נשתנה כלל )אות יא( חק יעקבה

 .)ס"ק יב(

ע הספינה, באמצ יםמונח שהחטיםשכל האמור הוא דוקא בספינות  )הובא במ"ב יד( בית מאירכתב ה

ספינה תמיד תית השתח ואינם סופגים מים מלמטה, וגם מלמעלה הם מכוסים. משא"כ בספינות

גיעו מהמשוטים ה המים וכן מים, וגם למעלה אינם מכוסים, וקרוב לודאי שירד עליהם גשם המלא

ל להק אפשרבה ד מרוהפס אליהם, ולכן לכתחילה אין לקנות חיטים אלו לפסח, ובדיעבד במקום

פינה אין ית הסמים בתחת. אך מחשש המועטת זליפה רק הוא דאוליבחשש המי גשמים והמשוטים, 

ישים שם ידוע שיש איאים הבק יה שרוי שם זמן מרובה, ולכן צריך דרישה מהסוחריםלהקל, שודאי ה

 . בחיטים למעלה כנגד החיטים שלמטה, ואם לאו אסורים אפילו בדיעבד

 בהם ערביןמ ספינהב חטים שמביאים במצריםכתב ש )כלל ד סימן י. הובא בשע"ת י( ורדים גינתבשו"ת 

 .םחטי שארב שמתבטלים ילפ קולא נוהגים מתחמצים חטים שקצת , ואע"פועפר וטיט מים הספנים

 כל ילהל אחר לילה חטיםה על הטל נופל ץוחר במורג אותו דקיםהשמ אחר הגדיש כשגודשין וכן

ינו דין דאב, והם מקלים ץמחמי והטל ימים חודש כמו לפחות לאוצר והכניס זרוהו שלא זמן משך

  חוזר וניעור בפסח.

 סעיף ד':

  המעלים צמחים מהגשמיםשיבולים 

אם רבו הגשמים עד שקצת מהשולים בערימות החיטים מעלים  (קב' סי א"ח ת"שו) א"רשבה כתב

צמחים, אין לחוש משום חמץ, שהרי אין שנה שלא ירדו גשמים על הערימות, והסיבה שאין הולכים 

אלא אחר הרוב, והרוב אינם מחמיצים. וגם אותם ערימות שראינו שירדו עליהם גשמים, תולים להקל 
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 ,להחמיץ הספיקו לאוגם אם נכנסו לתוך הערימה, שמא  ,העליונים שבליםשמא לא הגיעו אלא ל

 .ולקולא ספיקא ספק הוי הלכך .מחמיץ במים שבא כל שלא

 תהערימו שעל מהשבלים קצת שהיו עד שבשדות ערימות על וירדו גשמים שרבו שנה :שו"עכתב ה

 . שנה אותה של חטים לסתם חוששין אין ,צמחים מעלים

אין כילה בפסח שניין אם לעשכתב ש )לעיל ס"ב(העיר שדברי הרשב"א סותרים את הרמ"א  )סק"ה( ט"זה

"מ ם המגיה בדרכהביא בש ק"ה(ס)מש"ז  פרי מגדיםסומכים על ס"ס, וכאן התיר הרשב"א משום ס"ס. ה

, משא"כ מצעית הגדישמים באהדו שעליונות הגדיש הם כמו גג וכיסוי, וניכר שלא יר )הובא בשעה"צ כד(

 ס"ב שיש ספק בכולו. ב

ודה שצריך ים מרן ים, גשאם רואה בחיטים שהובאו לפניו שיש בהם מצומח )ס"ק טו( מ"בכתב ה

ל כ"צ לקחת את שא ה יח(ט שאל)כלל קי נשמת אדםלבדוק אם יש שישים כנגדם. ובדרך הבדיקה כתב ה

 מנםאיעשה ג"פ.  , וכךמחותהחיטים, אלא די שיקח כמות מסויימת ויבדוק שיש שישים כנגד המצו

 יטים.כל הח וק אתהסתפק אם די בבדיקה זו, או שצריך לבד )או"ח סימן קלו( חתם סופרה

 ראינו אשל כל בבורות עצריםנ שהיו אף לפסח חטים לקנות התיר הובא במ"ב טז(הגב"י סק"ז. ) שכנה"ג

תחמצו, שאם ים שנלהכיר חיט נתן סימן )ב, ה( ציון בנין. בשו"ת לחות ואינם במראיתן שינוי בהם

אר תחמצו. ומבומן שנו סיפניהם צהובות סימן הוא שלא נתחמצו וראויים הם לפסח, ואם הכסיפ

 ינו. שאין לחשוש לשינוי מראה אא"כ יש ריעותא לפנ )מש"ז סוסק"ה(בפמ"ג 

 סעיף ה':

 דגן שאינו צריך ליניקה דינו כתלוש 

 דמנח מאןכ, יניקהל צריך ינווא לגמרי שנתייבש שבמחובר דגן :(כ' סי ז")ח רשב"אהע"פ  שו"עכתב ה

 .גשמים עליו ירדו אם חימוץ ומקבל דמי בכדא

 עתמש מריםמשו שלהן ותהמצ כל שיהיו החרדים נוהגים זה דמטעם )כלל קכח ס"ל( חיי אדםכתב ה

 שמורה יןשקור זוו ,לקצור נאיפ להם שאין מפני מדאי יותר במחובר לייבשן מניחין דלפעמים ,קצירה

 גרצ"פנהיג ההחמה, ם בימות ה. ובארץ ישראל שאין מצויים גשמיקצת לחין שהן בעוד אותן קוצרין

 .לח( ג סימן)שו"ת ישועת משה ח" לקצור את החיטים לאחר גמר בישולם דוקא פרנק

ן הוא כשיש בהשכתבו  א(קח ס" )סימןוקיצוש"ע  )כלל קכח ס"ב(נשמת אדם מהו שיעור 'לחין קצת'?: ה

חות לבה רהוגם יש בהן  טוחנן,לכתב שכשהן ירוקות קשה  )ס"י( ערוך השולחןה אךעדיין מראה ירוק. 

 גמרי.לא יבשות ל עדייןונות והן יכולות לבוא בקלות לידי חימוץ, לכן כתב שיש לקצרן כשהן לב

ובים, אבל מים מרוקא בגששכל החשש הוא ד )פ"ה ה"ט( בשם רבנו מנוח )סק"ז( מאמר מרדכיכתב ה

 .ח("ק יס) מ"בוכ"כ ה צוה.מבזליפה מועטת שירד על השיבולים אין חוששים ומותר אפילו למצות 

כתב שאם המים זולגים וזבים אין הן מחמיצות אפילו ירד  )סימן סט. הובא בשע"ת יב( צדקה מעילבשו"ת 

פפו לארץ ונישרו בתוך המים, הרי גשם רב, אבל אם ירד גשם עז במשך כמה ימים, עד שהחיטים נתכו

הן מחמיצות. אבל בגשם שאינו חזק אין להחמיר אא"כ רואים ביקועים, שהרי לא הצריכו שימור אלא 
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משעת קצירה ולא משעה שנגמרו במחובר. ועוד, שהרי טל אינו נעצר ונופל עליהם בכל יום, ולא 

 נזכר שיש לחוש לכך.

 סעיף ו':

 חיטים שחלקן מבוקעות 

ת מים אלא נו מחמאפשר שהביקוע איוחיטים שנמצאו בהן מבוקעות,  (נט - נז' ס ן"הר ת"שו) ן"רה כתב

 נן מבוקעות,ם שאיחיטיהמליחה היוצאת מהשבולים. לגבי החיטים המבוקעות אין היתר, ושאר 

ין המים אעיות לאמצוליונות והתחתונות מתחמצים, מותרים מפני שמצוי בשעת הגשמים שהע

 לה.כתחילהתיר לטחון את כל החיטים יחד משום ביטול איסור  מגיעים. אך לא

 בשעתש מצוי רשהדב מפני מותרות מבוקעות שאין אותן, מבוקעות בהם שנמצאו חטים :שו"עכתב ה

  .כלל אמצעיתוב נוגעים המים ואין, ומתבקע מתחמץ ותחתיתו הגדיש עליונות גשמים

. וכ"כ נגדם יםשש פ"עכ היהשי או המבוקעות מהן לברר צריכיןדמ"מ  )כלל קכו ס"ה(חיי אדם כתב ה

 .)ס"ק יט( מ"בה

גרי"ש הינים, ודעת הגרע ם שלישנם זנים של חיטים שאינן מתבקעות מחמת חימוץ, אלא מחמת עוביי

 דברי"ת כ בשו. וכ"שמותר להשתמש בהם בפסח )קובץ פסקים ותשובות מהגר"מ גרוס פ"א(אלישיב 

טה קע לרוחב החים נתבאדר"כ וב שצריך בקיאות גדולה להבחין בזה., והוסיף )ח"ג סימן כב( מלכיאל

 אין זה מחמת חימוץ.

 ש חשש, שהרירגיל יותר מהכתב שרק אם הסדק שלא כהרגלו או שהתרחב י )א, קסו( מהרש"םבשו"ת 

ילו , שאפפמ"גם הבש ה אם(הלן ד")לוכתב הבאור הלכה  .)ריטב"א פסחים לה.(בכל חיטה יש סדק לאורכה 

  שהוא יש לחשוש. בכל

 סעיף ז':

 חיטים שבבורות 

 בקרקעיתו חטים מלאים ותבור לו שיש ישראל (ע' סי א"וח ח"קס סימן ן"לרמב מיוחסות)ב רשב"אה כתב

 ביתו כעושה ידהו ,סגי עלמאב בביטול ,והארץ הבור מלחות שנתבקעה החטה מן יש ובקירותיו הבור

ין ידוע שיש פני שאמזה קל יותר,  ודין ..(ו פסחים' עי) בפסח לפנותו דעתו ואין יום שלשים קודם אוצר

הדבר  "ס. וגם רובסהו"ל ב, ומבוקעות, ויתכן שאין כלל. וגם אם נתבקעו, שמא נפסלו מאכילת כל

רות מחשש והבו ת האוצרות, ולא שמענו בראשונים שנהגו לפנווהפסד עיפוש אלא חמץ כאן שאין

 חמץ.

 יםחט ותיוובקיר הבור יתבקרקע יש שמא וחושש, חטים מלאים בורות לו שיש ישראל :שו"עכתב ה

 . '(א סעיף ו"לת סימן לעיל ועיין) סגי בעלמא בביטול, והארץ הבור מלחות מבוקעים

שחיטים שנמצא עליהם עיפוש ועובש, הרי זה סימן לריעותא של לחות  )ה, לח( תורה קניןכתב בשו"ת 

שנפלה על החיטים, ויש לבדוק היטב אם אין בהם שינוי, ואם ברור שהיה משומר הרי החיטים כשרות 
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כתב שאין לקחת מהן למצות מצוה משום 'הקריבהו  )סימן קיט( יהודא זכרוןאף למצות מצוה. ובשו"ת 

 נא לפחתיך'.

 סעיף ח':

 םכשרות דבש של גוי 

 וראיס בו מחזיקין אין וייםג של דבש :(עג פראג' דפ. קסב פסחים) ן"ראב בשם (ה אותפ"ד ) "מהגה תבכ

 םמשו יסורא בו נוהג אדם תיראי לא בפסח דבשכתב ד (ו' סי ד"כ )כלל ש"ראה גםהוא.  מזוייף לומר

 סח, ישוששים מאיסור בפח אנו ואם .הפסח קודם נתבטל וגם ,שכיחא דלא - קמח דעירוב חששא

 לחוש בכל השנה לתערובת בשר נבלה.

 דיש כתבו (הדבש ועל ה"ד יב ותא רלב' עמ רכב' סי ק"סמ הגהות) פרץ רבינוו (תעח' סי) ה"ראבי בשם אך

 בו איןש שיודעין כוורתה מן שמוציאין דבש אך .סולת או הקמח בו לערב םשרגילי לפי ,לאסרו

כתב  ב"י. ה(תקצא' סי) מרדכיה כ"וכ .לאיחלופי אתי דילמא לאסרו נכון "ממ ,להתיר נראה היה תערובת

וש אין לחשו .מחמיץ ואינו אהו פירות מי ,בכך מה סולת או קמח בו שנתערב בבירור נודע שאפילו

וש ורא. אך לחשכ איסק כ"שערבו בו גם מים, שהוא חשש רחוק שיערבו שני דברים, ואין להחזי

 דחיישינן.שערבו סולת, אפשר 

 יש מיהו: בכת רמ"אוה. בפסח ותוא ואוכלים איסור בו מחזיקים אין, יהודי אינו של דבש :שו"עכתב ה

 ואות רק דבש לאכול לאש אלו במדינות והמנהג. (ד"פ מיימוני והגהות שעה כל פרק מרדכי) מחמירין

  .ד"מע שקורין משקה ממנו שעושין הכוורת מן בחביות שמביאים

המשקה רק  הזכירופסח, הכתב שאין כוונת הרמ"א להתיר דוקא משקה שנעשה לפני  )סק"ו( ט"זה

חוה"מ משקה בשל בלתיר הכראיה לכך שמקלים בזה, אבל ה"ה לאכילה ונעשה לפני הפסח. ולכן 

הוסיף ו תיה ביו"ט.וי לששרא הנקרא מע"ד, מדבש שניכר שבא מהכוורת לפי ראות עיני האנשים, כל

רשות בידו, המועד בהכין ל'מנהג' שכולם מבשלים קודם הפסח, אבל הרוצה שלא שייך לומר בזה 

מחשש  בפסח משקההאסר לעשות  ב"חה אולםבמיוחד במדינות אלו שאין משקה אחר זולתו. 

 .)סק"ז( מגן אברהםה וכ"כלתערובת חמץ. 

עט קמח בטל מש בו יגם אם שדתרתי בעינן, דדוקא מאותו שבחבית מותר,  )סק"ז( מגן אברהםה כתב

 מנםא מנו משקה.מעשות לו לבשישים בבישול שקודם הפסח, אך אם מביאים בכלים קטנים אסור אפי

ם שבאים בכלי מאותם כשיו גםעועוד משמע שנוהגים להקל  )סי"ד( גר"זשמדברי ה )ס"ק כה( מ"בכתב ה

 הקמח בשישים. ומ"מ המחמיר תע"ב. קטנים, שתולים שיתבטל

 מקור חייםה מ כתבוומ" .שאם נתערב פחות משישים אסור, וכן עיקר )ס"ק יא( מגן אברהםכתב ה

 .ש להקלו"ט יישבמקום הפסד מרובה או מניעת שמחת  )ס"כ( גר"זוה )חידושים ס"ק יד(

שאין  )סק"ז( אברהם מגןו עט( )ביאורו לסמ"ג לאוין רש"ל )מאכלות אסורות בפסח עמ' קלא( מהרי"לכתבו 

כתב שבמדינותינו המנהג להקל. ומ"מ צריך  )ס"ק כה(אמנם המ"ב לאכול הדבש בעין, דאתי לחלופי. 

כתב שי"א שדוקא מע"ד מותר משום שיש בו הרבה מים  )ס"ח( לבושהלחקור אחר מנהג המקומות. 
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ו ונזהר מחמץ אסור. וסיים ונתבטל לפני פסח, אבל אם בישל דבש בפנ"ע קודם הפסח אע"פ שסיננ

דבש שמביאים מהכוורת ישירות מותר לכו"ע שאין דרך שהמיקל לא הפסיד והמחמיר תע"ב. אך 

 לערב בו כלום. וביאר הב"י שדווקא קודם שנתרסק מותר לאוכלו כמות שהוא. 

 אכילת פירות יבשים 

י שרגילים ים לפם התאנגשמהטעם שאוסרים הדבש מפני דאתי לאחלופי, יש לאסור  מרדכיה כתב

"כ וכ משניהם. "מ ישולת, מ, ואע"ג שיש הרבה תאנים שיש בהם סאותם כשמתקניםלערב בהם סולת 

 .)מובא לקמן( סמ"קה

רי כתב התיר, שעולה שמ (שם) ם"רמבהכתב שמ (א"הי קושטא' ח. ופ"ז דפ"ה קושטא' פ"ד דפ) "מהגה אמנם

אין לחוש שירור רו ונודע בבוהוסיף שחק .צמוקים או גרוגרות או תמרים לוקחים החרוסת בעשייתש

 אם כי תאנים לאכולמ יזהרל וןנכש ב"ילכך, ומ"מ אין חובה לאוכלם, והחדל מהם לא הפסיד. וכתב ה

  .סולת עירוב חשש בהם שאין מאותם

. םובסליה הגרוגרות עם תםאו שמערבין לפי ,מהם נזהרים דקים ענבים אותם (כה' ס) מהרי"לכתב 

 שחומרא יתירה היא. ב"יוכתב ה

, המקומות גבמנה ויתל, קטנים וא גדולים י"רוזינ שקורין יבשים וענבים יבשים ותאנים: רמ"אכתב ה

 רותפי שום לאכול שלא חמירלה אלו במדינות נהגו ולכן .מקילין ויש לאכלן שלא מחמירים יש כי

 יבשים תפירו יןאוכל האחרון בטו וביום... .לחמץ לחוש שאין בדרך שנתייבשו שידוע לא אם, יבשים

 ן"זפרי ןשקורי וםכרכ לאכול לאש אלו במדינות והמנהג. (ל"מהרי) חימוץ חשש בו שאין ל"קנדי ר"וצוק

 .לי נראה וכן תערובתן אוסרין אינן מיהו, (ל"מהרי) ך"נעגלי או

 נים מהגוים,ם שקוקטני העיד שהמנהג בקאליש להכין משקה מאגסים יבשים )סק"ח( מגן אברהםה

 בל לבשלו עםאשקה, שה מולעשות מהן משקה ע"י ששופך עליהם מים קרים ושורה בתוכם עד שנע

צת קא נדבק בהם ים שמחוששהאגסים נוהגים איסור. וגם את האגסים עצמם אין לאכול. והסביר ש

בל א"י הבישול. עטעם  יותר בשישים. וגם בבישול מחמירים שנותןחמץ, אבל כשהוא במשקה נתבטל 

 מסכים שע"ת יד(ב. הובא ן עא)מהדו"ת סימ נודע ביהודהה במקומות אחרים נוהגים להחמיר בכל זה.

 שגם אם נדבק לילה.הודם קשלכתחילה נכון להחמיר, ולכן טוב לסנן הרוטב מהפירות בערב פסח 

 .ז(כ)ס"ק  מ"בבטל בשישים. וכ"כ ה ,טבמעט קמח על הפירות ונתערב ברו

נבים עים. ואיסור ר תאנום שאשגם תאנים הגדלים בגינתו אסור, משום הרואה, מש )סק"ז( ט"זכתב ה

 הוא שמונחים אצל תאנים.

שיש לוודא שיש להם הכשר  )אשרי האיש ח"ג פנ"ח אות ו( גרי"ש אלישיב, כתב הלגבי הכשר פירות יבשים

קיים  לפסח, שכן יש שמייבשים אותם בתנורים, ועל התנור להיות כשר לפסח. והוסיף שאף בפיצוחים

חשש זה, ומלבד זאת פעמים שמשתמשים בקמח כדי שהמלח ידבק עליהם, ולפיכך אין לאכול מהם 

כתב שבתאנים יש להיזהר מתערובת קמח,  יז()עמ' ק חזון עובדיהוב בפסח אא"כ יש להם הכשר לפסח.

וכן יש להיזהר שלא לקנות בוטנים וגרעינים קלויים הנמכרים בשוק ללא השגחה, מפני שלפעמים יש 

 מערבים קמח במלח שעליהם.
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 סור,אי ערובתת חשש משום וחשש לא מעולם יבשים פירות כתב דלענין )ה, קח( הלכות משנהובשו"ת 

 קומותמ ברוב ואדרבה קפוק,פ שום בלי יבשים פירות ם"מעכו לקנות נהגו מעולם וצדיקים וחסידים

 הפסח דםקו ייןה לסנן החמירוש אלא בליטא וכן לפסח, ואפילו מצימוקים יין עשו וגאליציא בפולין

סיף והו. חומרא צד אפילו שמענו לא השנה בכל אבל הפסח קודם ושיתבטל חימוץ חשש משום

 נתנו םה מיר, שהרים להחמקו ם את הפירות בתנור אלא בשמש וכיוצ"ב, איןשבמקומות שאין מייבשי

  המנהג. בטל הטעם שבטל וכיון לדבר טעם

  דין הסוכר 

 אוכלין האחרון טוב וביום. (ט"קי סימן ה"ת) אסור להשהותו אפילו, לאכלו אסור וצוקר: רמ"אכתב ה

 .(ל"מהרי) חימוץ חשש בו שאין ל"קנדי ר"וצוק יבשים פירות

 וקרצ סתם לאב ,וריםאס צוקר מבלילות העשויות קטנותשמתה"ד נראה שרק חררות  ש"ךכתב ה

סור, ומשמע אלילה ווקא בבשכן מוכח מכמה ראשונים שד )סק"ט( מגן אברהםוכתב ה .להשהות מותר

כתב  כא( )ס"קיעקב  חק. ה"ח(סק) ט"זאך עכ"פ נהגו למוכרו. וכן הסכים השסתם סוכר מותר להשהותו. 

"מ אם עבר ו, ומשהותשהסוכר העשוי דק דק, יש בו יותר חשש חמץ מתערובת קמח ואסור לה

 . )ס"ק כט( מ"בוהשהה אותם משמע שאין לאסור. וכ"כ ה

יורות בבשלים אותו שמ ם,ן היוהעיר שה'צוקר קנדיל' שכתב הרמ"א אינו מה שאנו קורי )סק"ח( ט"זה

ים? כר כמו בתאנאר סוום שקאנדיא. והתקשה, מדוע לא גזרו משאלא הוא סוכר שהביא מ חמוצות,

מץ ולא נעשה חדאי אין בו ו, ווים בוכתב שנראה דאותו סוכר הוא מין בפנ"ע וצורתו ניכרת, ואין גוזר

 יש ודאיב לכתחלהד דאף א()ס"ק ל מ"בומ"מ כתב הבו שום בישול, אלא כתולדתו מביאים אותו. 

 סרולא אין אותן והשהה ברע אם מ"מ ,ר"צוקע ובלילות שלנו ל"דיקנ ר"צוקע להשהות שלא ליזהר

 .בזה ספיקות כמה דיש הפסח אחר

ע בסוכר, שטב ערובתום תכתב שמעיד מפי אנשים ישרים ונאמנים, שאין כל חשש לש בית מאירה

חם לירורי פ ובואפילו היה  מכונת הבישול להפליט הפסולת לחוץ ע"י הרתיחה שמנקה את הפסולת,

שר יותר מכל כסוכר כתב שה ()ח"ב סימן סה שאלת יעב"ץגם בשו"ת  או קמח טבע המכונה להפליטם.

 הוגם מי שרוצ הפסח, בימי כתב שהסוכר מותר באכילה )עמ' קטו( חזון עובדיהב המצות שלנו. גם

ב, ואז נן אותו היט, ויספסח להמשיך במנהג האוסרים, יש עצה להקל ע"י שירתיח סוכר במים קודם

 הוא כשר לכל הדעות.

 סעיף ט':

 חטים או שעורים בו ונמצאו שנתבשל תבשיל 

 )מ.(שנינו בפסחים 

מותרות, רבי  -אסורות, לא נתבקעו  -"תנו רבנן: אין לותתין שעורין בפסח, ואם לתת, נתבקעו 

יוסי אומר: שורן בחומץ וחומץ צומתן. אמר שמואל: אין הלכה כרבי יוסי. אמר רב חסדא אמר 
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: לא נתבקעו ממש, אלא כל שאילו מניחן על פי חבית והן נתבקעות מאיליהן. מר עוקבא

 תבקעו ממש. עבד שמואל עובדא בדורא דבי בר חשו נתבקעו ממש"אמר: נ שמואלו

אם  , אבלונייהילאוכלם בע עוקבא לחומרא. ודוקא כמרו פסק )יב( רי"ףוה (וה"ח ו"פ"ה ה) ם"רמבה

 כן םא אלא להתבשי סרותאו אינן מדרבנן משהו דאיסור כיון ,ממש נמצאו בתבשיל ולא נתבקעו

נתבשל ולא  לל אודגן שנבהואוכלים את שאר התבשיל, שאין ומוציאים את החיטים . ממש נתבקעו

 נתבקע חמץ גמור של תורה, אלא אסור מדרבנן בלבד.

יסור קל אץ גמור אלא נם חמו אידמ"ש הרי"ף 'איסור משהו' הכוונה שחיטים אל ב"ילפי האמור כתב ה

 ר"ןמהוור דרבנן. סהו איזי"ף כתב שלדעת הר מגידמדרבנן. וכך יש להסביר את דברי הרמב"ם. אך ה

  .בנןמדר הוי ובמשה תערובתש'איסור משהו' היינו לומר שאיסור  נראה (כיון ה"ד שם)

 ספרב כ"כו .מתירין לו שיש מפני זה תבשיל לאסור להחמיר שרוצה שיש (תקעא' סי) מרדכיה כתב

 . פסידה לא טוב יום תשמח משום והמיקל ,מספק אוסר אני המנהג ומפני ,להחמיר דיש המצות

 דכתבכ לשרפה הוא מנהג ,בפסח בתרנגולת שנמצאת חטהד (קסד סימן ב"ח) הדשן תרומתכתב ב

 דפחותצמה, יטה עדובר על החאך תה"ד כתב שאינו נראה שמ .י"ר בשם (תקלג' סיפסחים פ"ק ) המרדכי

  ..(מה)פסחים  ביעור צריך אין מכזית

; ראסו בשילהת כל הרי משמ נתבקעו אם, חטים או שעורים בו ונמצאו שנתבשל תבשיל: שו"עכתב ה

, עו(נתבק לא ואפיל במשהו הכל םאוסרי אלא, כן המנהג ואין: רמ"א), מותר התבשיל, ממש נתבקעו לא ואם

 .אותם שורפים שעורים או חטים ואותם

ה בעודו חם שיל זהם לתבשגם כל הכלים שנשתמשו ב )ס"ה(ב"ח בשם ה )ס"ק יג( מגן אברהםכתב ה

 טמע נתערב אםו פסח.חר השהיד סולדת בו אסורים להשתמש בהם בפסח, אלא צריך להצניעם עד א

 כףב בו תמשנש אם וכן .סו( )דהוי לח בלח. שעה"צ אסור התבשיל אותו גם אחר לתבשיל זה מתבשיל

 גםד מרינןא במשהו איסורוד דכיון ,הכל נאסר כ"ג רותח בעודה אחרת לקדרה זו בקדרה בו שהגיס

 .)ס"ק לז( מ"ב. וכ"כ המשהו פולט כאן

ועוד כמה  "ה()סכ זגר",  ו()ס"ק כ חק יעקבה אכןכתב שהתבשיל אסור אף בהנאה,  )ס"ק טו(ט"ז ה

"ה )דה כלבאור הוכתב ה אחרונים הסכימו שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך להתיר עכ"פ בהנאה.

 שהמיקל כמותם לא הפסיד. אפלו(

 לכל הפחות. תרככונק כאשר רשעכ"פ גם האוסרים לא אסרו אלא  )ס"ו( ב"חעפ"ד ה )סק"י( ט"זכתב ה

וכתב  .ו()ס"ק כ עקבחק יו ה(ס"ק כ) מגן אברהםדאם לא נתרכך אפילו נמצא בחמין אין לאסור. וכ"ד ה

 .)ביה"ל ד"ה אם(אפילו סדק כל שהוא  פמ"גה

יש י הוי חזקה ש' ודאותר, אבל גמשדוקא אם מצאו ב' או ג' חיטים  ד"ראבה כתב בשם (מח' סי) בו הכל

ל יו, דלא קי""ע דברט השושבכוונה השמי )ס"ק יב( מגן אברהםהרבה, וחוששים שנתבקעו. וכתב ה

ם שבדוק אם יש פשר לגם אוהכי, שדווקא בתולעים אמרינן הכי, אבל בדברים שבאים מעלמא לא. 

 ועוד. )כלל קכב ס"ג( חיי אדםהשעורים. וכ"ד 
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 ההברקה אם ספק שקיים, מבריק אורזכתב אודות  (. וכ"כ בחזו"ע עמ' קיח)ח, מד אומר יביעבשו"ת 

 הלמעש כההלוהעלה  .הדחה י"ע בפסח לאכלו מותר אם, צמחים שמן או חיטה של עמילן י"ע נעשתה

 המים ושיצא עד ונניםצ במים היטב ושפשוף הדחה ידי על, בפסח לאכלו המבריק האורז להתיר

 .וזכים צלולים

 סעיף י':

 תרנגולת שנמצא בה חיטה מבוקעת 

 ימיםב אפילו וקעת,מב חטה בה שנמצאת מבושלת תרנגולת (תקנח' פסחים פ"ב סי) מרדכיה כתב

 החטה ילבשב ביוקר ותרי נמכרת שאינה לפי הפסח, בתוך לגוים למכרה מותר פסח של הראשונים

 כלל. החטה מן הנאה לו דאין נמצא בתוכה, שנמצאת

 ביום תנמצא םאותר להשהותה מ ,בתרנגולת מבושלת חטה (תקנ' סי) מרדכיוה (ג פ"א אות) הגה"מ כתבו

תה עד להשהו היה מתיר (מרא ה"תוד. צז חולין) ר"ת אולם. , שאיסורו מדרבנן בלבדפסח של אחרון

 דחמץ שסובר (ארב אמר ה"ד. ל' תוס)לאחר הפסח, ומשמע אפילו נמצאת בתוך הפסח, ולטעמיה אזיל 

חמץ במשהו, שברים נו סואאלא לא רצה להתיר בפסח עצמו, ומ"מ היה מתיר בשהיה. אך  ,בששים

 ולכן רק ביו"ט האחרון מותר להשהותה.

 כרתנמ אינהש, יגול כרהלמו מותר, מבוקעת חטה בפסח הב שנמצא מבושלת תרנגולת :שו"עכתב ה

. '(ג סעיף ו"מת סימן ל"וע. הכל לשרוף נוהגין אלו ובמדינות: רמ"א). בתוכה שנמצאת החטה בשביל ביוקר יותר

 . הפסח אחר עד להשהותה מותר, פסח של שמיני ביום נמצאת ואם

ואם  רן.מכדעת  להקל האחרונים כתב שבמקום שיש הפסד מרובה מאוד, הסכימו )ס"ק מב( מ"בה

 . ם הפסדשיש להקל אף שלא במקו )ס"ק כח( חק יעקבהחיטה אינה בקועה, כתב ה

הה ה אם עבר וש, וה"השמיני שגם אם התערובת נעשתה קודם היום גר"זו אדם חיי, יעקב חקכתבו ה

 עד יום זה דינא הכי. 

הו , ואיסור משפק חולו"ט סישהוא ספק שרק ביו"ט האחרון מקלים משום  )ס"ק יד( מגן אברהםכתב ה

 .ס"ק מד() מ"בוכ"כ ההוי מדרבנן, אבל בחמץ גמור אפילו ביו"ט האחרון אסור. 

 ו בתרנגולת,בשיל אקועה בתבנמצאת חיטה  םכתב שאף בשביעי של פסח א )סימן פו( צבי חכםבשו"ת 

 רבה ליהאוה מאיר יתב"כ ה, וככופה עליהם כלי עד מוצאי יו"ט ואז אוכל התבשיל ושורף את החיטה

יטה ת את החוהוהאיסור להש וטעמם כיון שמעיקר הדין טעם החיטה בטל בתבשיל, .(סק"ג תמו ימן)ס

 מ"בתב הוכ ה ביו"ט.מוקצ טלטלות את האיסור להוא רק מנהג שמא יבוא לאוכלו, אין במנהג זה לדח

 שבמקום הפסד יש לסמוך ע"ז. )ס"ק מד(

קל יותר שחרון, "ט האכתב דכ"ש נותן טעם לפגם שמחמירים בפסח, מותר ביו )ס"ק יא( ט"זה

 .)ס"ק מד( מ"בוכ"כ ה מתערובת דמשהו.

תצוה  בא"חהובא בשע"ת סוהס"י, ו)טוב עין סימן יח אות פד.  חיד"אכדי להינצל מכל החששות הנ"ל, כתב ה

צרכים לכלל ימי הפסח לפני פסח, ומנקים את האברים נשנוהגים לקנות את כל העופות ה אות מ(
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שאם נשאר בלי  שע"תהפנימיים, כך שאין חשש שימצאו בפסח דגנים בתוך התרנגולת. אמנם כתב ה

עופות, אל ימנע עצמו משמחת הרגל, אלא יקנה עופות בפסח ויאמר שאינו חפץ לזכות בזפק. ולאחר 

 השחיטה ישליך הזפק לרה"ר.

 סעיף יא':

 חיטה בקועה בעיסה או מצה אפויה 

אסרו  (באר ה"תוד וףס: סו ז"ע' עי) תוספותה .אישנם ג' דעות:  ,אפויה במצה או בעיסה חטה נמצא אם

 יחד נאפו זו אם לדעה שגם כתב )סימן ריט עמ' רכא אות ב( סמ"קאפילו את כל המצות שנאפו עימה. ה

 למעלה. ההמכוס תנור י"ע םא כי ריחא שייך דלא האחרות ולא מצה אותה אם כי לאסור אין בכירה

 אסר אותה מצה .(קכ ושטאק' דפ ה"פ"א ה) מיימון הגהות. בואפילו המצות שנוגעות במצה זו מותרות. 

 התירו (קעב' סי לבוב' דפ) ורגמרוטנב מהר"ם. בשו"ת ג לקמן.רשב"א וכ"נ מתשובת ה והתיר האחרות.

 וכ"כ הרא"ש.קליפה.  ידי אפילו את אותה מצה על

 רובק אלא רגמו חמץ ינוא נתבקעה שאפילו ,בקועה היא אפילו שמותרכתב  )פ"ב סימן כה( רא"שה

. יץ(ה ממהרת להחמשה ואינטה ק)שהחיומכיון שהעיסה לא החמיצה, ודאי החיטה לא החמיצה  .להחמיץ

ילו ל המצה, שאפאת כ סריםודחה את דברי האו ואין חוששים שמא היתה במים, שרגילים לשומרם.

 הטעם התפשטל ישולכבנה אי אפייההיתה חמץ, דוקא ע"י בישול מתפשט החמץ בכל הקדירה, אבל 

 בכל פשטלהת בפליטה כח ןשאי אחת חטה ש"וכ ,נטילה כדי או קליפה כדי אוסר אלא ,החררה בכל

ר הוא ר ברוך המצה, דבכתב שאם מצאו חיטה מבוקעת בתו (קעו' סי א"ח) א"רשבה אמנם .החררה

ותר ינו נבלע בילכן אפע ושנגיעת חמץ במצה אינה אוסרת אלא מקום מגעו, שהרי הוא אינו מפע

מצה היתה ד כשהצה עולאסור מטעם אחר, שיתכן שהחיטה המבוקעת החמימכדי קליפה. אך יש 

 מוליכים את בעיסהשמים העיסה, ואז אסרה הכל, שתוך כדי הגלגול נגעה בהרבה מקומות, וגם 

 הוומי ,מעשה יןלענ יולדבר לחוש ראויש ב"יהחימוץ. והחמיר מחמת תערובת האסורה בכ"ש. וכתב ה

 .עליו לסמוך ש"הרא הוא כדאי הדחק שעת או מרובה הפסד במקום

 ארוהש, קוםמ נטילת כדי ממנה יסיר, אפויה במצה או בעיסה בקועה חטה נמצאת אם :שו"עכתב ה

 וא מרובה הפסד במקום לא םא לדבריו לחוש וראוי; מצה אותה או העיסה כל שאוסר מי ויש. מותר

 תא מתיריןו החטה בה מצאשנ מצה אותה לאסור הפסח תוך נוהגין וכן: כתב רמ"אוה. הדחק בשעת

 ואם ;היתה אןכ נמצאת כאן ואמרינן, חיה או אפויה )צ"ל: כשהיא. מ"ב מט( בה שנמצא בין, האחרות

 והכי ,נטילה יכד רק אוסרין ןאי הפסח קודם אבל, הפסח תוך ודוקא; העיסה כל אוסר, בעיסה נמצאת

 . נהוג

האמור הוא  שכל דיםמג יפרשגם אם לא נתבקעה אלא נתרככה אסור. והעיר ה )ס"ק מה( מ"בכתב ה

חק קום. וכתב המטילת לא נבדוקא לאכילה, אבל בהנאה יש להקל בהפסד מרובה אם לא נתבקע, גם 

"י נטילת ערובה סד משגם לדעת הרמ"א אם נתרככה ולא נתבקעה, אפשר שיש להקל בהפ יעקב

 מקום.
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מים ובעיסה היתה בשסתבר ב שאם נמצאת החיטה מלאה מים ומלוחלחת, מכת )ס"ק טז(מגן אברהם ה

ם עוללוהכלל הוא ש מצה.לוצריכה לאסור את הכל, אך יתכן שבלעה מים ממקום אחר ונפלה כעת 

 .)ס"ק מט( מ"בוכ"כ ה תולים במצוי בין להקל ובין להחמיר.

שכולם  )ס"ק טז( מגן אברהםב הכות, ובאחת מהן נמצאת חיטה, כתימי שיש בידו עיסה וחתך ממנה חת

 כתב שיש להתיר ב"חה אך. 23)ואין זה נקרא להחזיק איסור ממקום למקום(אסורים, שמא היתה עליה מקודם 

שמא עתה נפלה, ואת"ל שהיתה מקודם שמא לא נתחמצה,  מטעם ס"ס, חיטה שנמצאה במצה,

אינו חשיב ספק דהוי  שדוקא נתרככה אסור. וה"ה הכא. והמג"א סובר שהספק שמא לא נתחמצה,

 שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך להקל.  )ס"ק מט( מ"בוכתב ה ספק חסרון ידיעה.

 אחר םלמקו או אחר לבית כווהולי ,בקערה כרוב מחבית שלקח באחד )סימן עח( מהר"ם מלובליןכתב 

 אןכ נמצא ןכא ואמרינן וםלמק ממקום מחזיקין דאין מותר שבחבית הכרוב ,בקועה חטה נמצא ושם

 ראסו אחר בבית שבקערה מה אף אז בחבית החטה נמצא אם אבל )ס"ק טז( מגן אברהם. וכתב ההיה

 פסדה במקוםש רבה אליהם כתב החיי אדם בש מקום ומכל. למפרע ומחזקינן לזמן מזמן הוא דזה

 נפל כשיוע שמא מטעם ס"ס,) מקודם שלקחו ב"הבע לאותן בחבית נמצא אם אפילו ,להקל יש מרובה

 להתחמץ הותש היה שלא בחבית נמצא תיכף כשלקחו לא אם עכשיו עד החטה נתחמצה לא שמא מקודם בחבית, ואת"ל

 נתרככהכש רק עהנתבק לא אם אבל ,בקועהשכל האמור הוא דוקא כשהחיטה  כתב גר"ז. ההזמן( בזה

ציר , אם הלדעת המחמירים וגם "ס.ס מכח מרובה הפסד שם יש אם שבחבית הכרוב אפילו להתיר יש

 הביא דברי ק מט()ס" מ"ב. ה()מג"א ס"ק להאינו עולה ע"ג הכרוב יש להתיר, שאינו חשוב ככבוש 

 אחרונים אלו.

 סעיף יב':

 חיטה שנמצאת בתרנגול שמלגוהו 

דשמא  ין של חיטה,ם גרעו במיאסר תרנגול שמלגוהו במים חמים, ולאחר מכן מצא )ח: סימן ט( ן"ראב

לו המתיר שאפי ב"יכתב הו. המים מן התרנגול ובלעה והחמיצההיתה החיטה במים קודם הרתיחה, 

  ם רותחים.כא מי, דהבמים שנמצאת בהם חיטה בקועה ובישול באותם מים, אפשר שמודה כאן

 חטה גרעין םבמי מצאו כ"ואח תרנגולת (הנוצה להעביר במים שהרתיחוהו פירוש) מלגו אם :שו"עכתב ה

  .התרנגולת אסורה, בקועה

הסביר דלא אמרינן כאן נמצא כאן היה אלא ממקום למקום או מחתיכה  )ס"ק יח( מגן אברהםה

לחתיכה, אך כאן התרנגולת אסורה מכיון דאמרינן שמא היתה החיטה בתרנגולת בשעת מליגה, 

וכ"כ הספק הוא בזמן אין אומרים שנפלה עכשיו, אלא אומרים שמא היתה במים קודם לכן. שכש

כתב שאין מעמידים את התרנגולת על חזקתה ואומרים שכעת נפלה  )ס"ק יד( ט"זה .)ס"ק נג( מ"בה

                                                   
 שחתך מקום באותו בידו כשעודה מצה באותה החטה כשנמצאת דוקא, אברהם המגן לדעת דאף ודעפז:  הציון שער 23

 לבדה צהמ אותה, עליה החטה תנמצא ושם אחר למקום בידו שנשאר מה נטל שחתכה אחר אם אבל, המצות שאר ממנה
 .'כוו נמצא כאן ואמרינן למקום ממקום איסורא מחזקינן דלא, מותרות והשאר אסורה
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החיטה, אלא אומרים כאן נמצאה כאן היתה, דכיון שהמים ודאי מחומצים, וודאי שהתרנגולת היתה 

 שם, הורע חזקתה. ואין לומר ס"ס, שכאן נמצאה חיטה שלימה. 

 מרןל מודה אןדכתב כ עקביחק . ה)כדלעיל ס"ט(השו"ע כתב כאן חטה בקועה, והרמ"א לא הגיה ע"ז 

ר הביא ששא )ס"ק נג( מ"ב. והנפל עכשיו שמא ,ספק עוד דיש משום ,בנתרככה ולא בקועה דדוקא

 תרככובנ יננובענ התיר לאד ז"טב משמע וכן ,ט"בס לעיל אהגהתו סמך האחרונים סוברים שהרמ"א

 בזה להתיר הסומךים המ"ב שכתב שהדבר נתון במחלוקת, וסי מאיר בית. והבאכילה ולא בהנאה רק

 . הפסיד לא לאכילה אף שני בכלי בנתרככה

 חיטה שנמצאת בכלי מים ובשלו המים 

את  שם() ראב"ןה התירו ,תבשיל המים באותן ובשלו ,מים של בכלי בקועה חטה ונמצאת מעשה

 נפלוש חטין (יחת י"סוס) עזריה אבי התיר וכן .התבשיל ויאסרו המים שנאסרו אמרינן ולא ,התבשיל

כתב  אך. מיץמלהח מעכבו ןשהצונ אלמא בצונן תלטוש תפח כדאמרינן ,מחמיצות שאין וכתב ,לבור

דאי מחמצת יטה וח, אבל , שדוקא בעיסה הצונן מעכב ההחמצהלראיה דומה שהנידון אינו טורה

 במים םושעורי םחטי 'שרה (ד"ה ג"פ) מובא בתוספתא כאותה ספינה שטבעה. ועוד במים צוננים.

מץ ם, ואפילו חהם טעותנת בנלא הטעם, כיון שהמים צוננים החיטה אלא התיר מ .אסורות' והחמיצו

ם, יוצאים מהמישקא כצים דוכתב שיתכן והחיטים מחמיב"י ה גמור שנפל לבור מותר מהטעם הנ"ל.

 רי. בי העזאבדעת  (חתקס' סי)פ"ב  מרדכיאבל כשעודן במים לעולם אינם מחמיצים. וכ"כ ה

 מימיב טעם יתןל כדי בו ואין ורלב שנפל חמץ לחם ככר (רסט' סי ז"ע פסקי) זרוע אורב יצחק רבינו כתב

 כרדהכ שוםמ ,מחיטה יותר וב להחמיר יש דשמא ,אסורין או הבור מי מותרים אם להסתפק יש ,הבור

 ןסמכינ נאגוו כהאי כל ,ותו .לפגם טעמא יהבא בודאי לבאר שנפלה שהחמיצה ועיסה נתחמץ כבר

 ושטאק' דפ"א הובא בהגה"מ פ)ריצב"א  אבל .בששים בפסח חמץ שהתירו (פ שאילתא צו פרשת) אשאילתות

מפני  ל כאןשהטור שמיק ביאר ב"י. ההחטה בהם שנמצאת המים בחוץ לשפוך מצריך היה .(קכ ה"ה

 לא. יסורו במשהומו דאח עצשאין בחמץ בנותן טעם, הוא רק אם נמצא קודם הפסח, אבל נמצא בפס

 מיםשה: רמ"א), טעם ליתן כדי בו ואין מים של בכלי חמץ לחם או בקועה חטה נמצאת אם :שו"עכתב ה

 . הפסח בתוך הוא אם, רשאוס מי ויש; מותר, עיסה לשו או תבשיל מים באותם ובישלו (צוננים

ותר, נגדו ולכן מישים כשבמים  ביאר שהחמץ מועט ואינו נותן טעם במים, שיש )ס"ק יט( מגן אברהםה

בבשר ש והמג"א סובר צונן,ר בים האם להתידכיון דמשהו דרבנן אין מחמירים בצונן. ונחלקו הפוסק

ונן צינא. ובשאר ור מדת אסשיש בו בקעים אסור מדינא בצונן, וכן אם יש ספק אם נשרה מעת לע

 .)ס"ק נד( מ"בוכ"נ מה תלוי במנהג או לפי ענין שעה"ד.

ת"ל , ואץספק לא נתחמ פיקא,דמשמע שאם אינה בקועה אין איסור, דהוי ספק ס )ס"ק טו( ט"זכתב ה

ור . ומותר למכמספק יריםנתחמץ שמא אח"כ נפלה, כ"ש כאן שאנו רואים שאינו בקוע אלא שמחמ

 את התרנגולת לגוי.

 רהםאב מגןהוסיף הו. כמבושל דכבוש אסורש פרי חדש, כתב הבמים ע"מעל החטה שנשרה ידוע ואם

 אפילוש )ס"ק נה( מ"בוכתב ה .להחמיריש  ,במים ע"מעל נשרה שמא לספק יש אם אפילוד יט( )ס"ק
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 אחר במים החטה נמצאת אם אבל ,מים באותן בשלו כ"ואח החטה כשנמצאה דוקא ,בקועה בחטה

 נשרה לא שמא מקודם ל"ואת ,כ"אח החטה נפלה שמא ,הוא ס"דס ,משהו באיסור להקל יש שבישלו

 .בצונן זו לדעה דמותר כבוש הוי ולא במים ע"מעל

 דין בשר, ומים צוננים ששרו בהם תרנגולים 

 הדעת מהעצ בתרנגולת אול בקערה התרנגולת אצל חטה גרגיר נמצא אם (תקסא' סי) מרדכיב כתוב

 אינוד רלומ תמצא ואם ,התרנגולת בתוך נתעכל דשמא ספק ,הוא ספיקא ספק שהרי להתיר נוטה

  .היה לא מעולם ובתרנגולת בקערה נפל השתא שמא בתרנגולת מתעכל

 שםל נפלה ךכ אחר שמא נןדאמרי משום, תרנגולים במליגת אפילו שמתיר מי ויש...: רמ"אכתב ה

. (ש"פכ מרדכי) ספיקא ספק חמכ בתרנגולת ומתיר בשר בשאר שאוסר מי ויש. (ב"ומהרי ו"מח ה"נ ו"תא)

 מלגונ אם ודווקא. בתרנגולת אפילו שלימה בחטה או בשר בשאר לאסור נראה מנהג ולענין

. ספיקאמ אסורל אין, רנגוליםת שם ושרו צוננין היו אם אבל, חמין המים שהיו דהיינו, התרנגולים

 יש הבמליג ואפיל, (ב"מהרי) שבורה שהיא כגון, בתרנגולת החטה נתעכל שמא למימר דאיכא ובמקום

 שי, טוב םיו שמחת מניעתו מרובה הפסד ויש התערובות נתערבו אם מיהו. ספיקא ספק מכח להתיר

 ערובותת בהן שיש יליןתבש שאר להתיר ויש, משהו שהוא דרבנן איסור בספיקות זה בכל להקל

 .לי נראה כך, נמלג או במים שנשרה הבשר של תבשיל מאותה

א נמצטעם כאן מהתיר  , ולאאח"כ נפלההסביר את דברי הרמ"א שכתב שמא  )סימן סט(משאת בנימין ה

נתקשה  ס"ק יח() ברהםא ןמגכאן היה, כיון ששכיח למצוא חיטים בתרנגולים שאוכלים חיטים. ה

י קצת ל שדבר המצוכן צ"ללל. בדבריו, דא"כ אין כאן אפילו ס"ס, שדבר המצוי אינו חשיב לספק כ

א חיטים למצו שכיחשחשיב לס"ס, ורק דבר השכיח מאוד אינו נחשב לספק. והוסיף דאע"ג 

 גיל.ספק רלשיב חולים, כיון שמדיחים אותם לא נשאר בתוכם כלום, וא"כ אינו בתרנג

א בקי יודע י שהושר שמשאין כאן ספק ספיקא, דדעת שוטים אינה דעה, שהרי אפהקשה,  ב"חה

החמיר הרמ"א שומה . לספק כתב שודאי א"א לדעת, ולכן חשיב )ס"ק יז(ט"ז לשער שלא נתעכלה. ה

תו אין ולדע תירין.מיש לו דבר ששיש אפשרות בלי הפסד הוי לענין אכילה כ הוא משום )סעיף ב(לעיל 

 ה. פשר להקל בזה"ד שאין שעשתלוי לפי ענ )ס"ק יט( מגן אברהםלאסור בצונן בכל גווני, וכתב ה

ת עיסה שנמצא חם אולפרוסת בועוד שכל האמור הוא דווקא בחיטה, אבל  אדם חיי, פרי חדשכתבו ה

. ס"ק סב() מ"בכ"נ מהומים. וך הור גם בצונן, כי טבעם להתפורר ולהיות נמס בתבתוך המים, יש לאס

 שאפילו סינון אינו מועיל. )אות קיא(וכתב בשער הציון 

 ס"בס הא רבנןד שהוא ומשה דאיסור ס"בס ז"כד )אות כה(פרי מגדים באשר לספק ספיקא, כתב ה

 ,ק סג()ס" מ"ב. וכ"כ הילהבאכ לא אבל ,לנכרי למוכרה ש"ומכ בשהיה רק להתיר יש תורה דאיסור

 יכאה ובפרט באכילה אף מותר ז"עי שיתקלקל בשהיה א"א אם אבל בשהיה דאפשר היכא ודוקא

 .להחמיר אין בודאי פסד מרובהה דאיכא
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 סעיף יג':

 מים מחומצים שירדו לבור 

 לבור דויר המחומצים םהמי וכששפכו מחומצת יורה שהגעילו מעשה (תקסח' סיפ"ב ) מרדכיה כתב

אסור  דחמץ . והטעם משוםהמחומצין במים הבור מימי שנתערבו בשביל בפסח מימיו לשתות ואסרו

ל ח, חמץ מתבטם הפסקוד הבין שהמים ירדו לבור בתוך ימי פסח. שאם מדובר על ב"יבמשהו. ה

, מאהיתה בת יו לו בההגעישבשישים ולכמה גדולים אינו חוזר וניעור. לכן הסביר שצ"ל שיורה 

 דאל"כ הו"ל נותן טעם לפגם ומותר.

' עמ מצותה דלישת יםמ' והל כג' סי לוק' עמ בפסח אסורות מאכלות' הל) מולין י"מהר בשם (תשז' סי) האגור כתב

 של בארותמ ובפרט ,השנה לכ מהם נזהרין שאין בפסח מבארות שמשתמש למי ליזהר שיש (ג י"סוס לב

  .םפע בכל נקי בבגד המים לסנן שיש ,בבור חמץ יש שמא לחוש שיש גוים

 ראסו, פסחה בתוך לבור (יםהמחומצ) המים וירדו יומא בת מחומצת יורה הגעילו אם: שו"עכתב ה

 . שנתערבו בשביל, בפסח מימיו לשתות

מתירים  ים איןמ"מ במ א,יתרדה ט"בנ ט"נ דהויואע"ג  ,אסור פסח קודם נתערבה דאפילו כתב ב"חה

ה, ב"י מודה לזהר שגם דאפש ז()ס"ק כ מגן אברהםיוכל למצוא מים. וכתב המטעם זה, כיון שבקלות 

בד אפילו ו בדיעאסור אפיל סובר שכאן לפעמים )ס"ק יח( ט"זשישים. הב בטל הוי פסח דקודם אלא

 לו הם בעין.ם כאישוביקודם לפסח, דהמים המחומצים נשארו למעלה, ומכיון דקוו וקיימו ח

 כיון ,מרובה הפסד ואה אם להתיר דיש )מש"ז ס"ק יח( ג"פמה כתב ,תבשיל מהם ובישל עבר אם

 .כא(קשעה"צ ) יעבד. ומשמע שאפילו אין שישים כנגדם מותר בדפסח קודם התהי דההגעלה

 מקוםב אולם .דרבנן שהומ דאיסור ,כבוש בספק להקלסובר  )סימן צט. הובא בשע"ת לד( יעקב ביתה

 חטה כ"שאמ ,עיסה או חםל כגון ,גמור חמץ שהוא היכא אסור כבוש דספק כתב )סימן סא( שמואל

 שהתה אל לפנינו רוככתמ שהיא פ"ע אף שמא מקודם ל"ואת ,נפלה עתה שמא ,ס"ס איכא שנתרככה

כלל קכב )י אדם חיה .אוסר ינוא וצונןעת לעת, מ כאן ואין השנתרככ במקרו וזהה, בריכוכ תלעת מע

פסח, שמא טים בם חיכתב שראוי להיזהר בכל מה שאפשר לא להשתמש במים שנמצאו בה סי"ז(

 דלעיל. ס"ס כיר מנכבש מעת לעת, ואם אין לו מים אחרים וחייו תלויים בהם, יש להת

 שתיית מי הכנרת בפסח 

רת ושאר יית מי הכנתוג בשלנה הנה לפי האמור לעיל שכבוש דינו כמבושל, יש לברר מה הדין וכיצד

או  תייתם,ש רהאם יש לאסו מקורות מים שודאי לנו שנמצאים בתוכם חמץ במהלך ימי הפסח עצמם,

 שמא השתיה מותרת, וא"כ מדוע.

הביא הקדמה וסקירה של המוביל הארצי, וראיתי  (481)תחומין כה, עמ'  פריס יהודהקצת רקע: הרב 

המרכזית במדינת ישראל להספקת מים. א המערכת ילנכון להביא את עיקרי דבריו. המוביל הארצי ה

)לטבריה מערכת שאיבה נפרדת. ה רמון פק"מ של צנרת מהצפון ועד מצ 7000-כחלק ממערכת זו הונחו כ

רמת הגולן, והאזור שמדרום למצפה רמון ועמק הערבה ואילת, ניזונים מקידוחים ומאגרים מקומיים של מי תהום 
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ים תמיד מים מהכנרת, ובשנים שחונות שאר הארץ מקבלת . רק ישובי חיפה והעמקים מקבלוקידוחים(

 ממי קידוחים. מים 

רמים אגם. משם זומצע הי מאמי הכנרת נשאבים מצפון הכנרת מתחנת 'ספיר' ממערכת שאיבה תת ימ

נרת . רק בכצינורות סגורים ק"מ, ולאחר מכן נכנסים למערכת של 35המים בתעלות פתוחות לאורך 

חת אבטחה, אים תנמצ ת גופים כגון חמץ למים, משעת השאיבה המיםעצמה יש אפשרות להחדר

חשש מהרבה ור גדול במטר משני צדדי המוביל. וכשהתעלות פתוחות השטח השמ 25ברוחב של 

 למפגעים העלולים להזיק למים. 

 לחםלשאיבת  סיכוית, היש להוסיף דמכיון ששאיבת המים נעשית מהשכבות האמצעיות של הכנר

ת המים י כניסנ, לפף לכךבנוסהיא כמעט בלתי אפשרית, שהרי במקום זה לא מצויים חלקיקי חמץ. ו

ת לחץ כזה ק, תחת ענלתחנת השאיבה הם עוברים רשתות. וכן המים נדחפים באמצעות משאבו

 הלחם יתפורר ויחשב לתערובת לח בלח.

חיפה  וביל לכיווןור המחיבם לעוד יש לציין שהזמן המשוער מרגע שאיבת המים בכנרת ועד להגעת

ת קה מירבית, כשמפלס הכנרשעות בתקופה של אספ 100נע בין  )שהיא היציאה הראשונה מהמוביל לצרכן(

)אספקה מים י 3שעות עד  7-כ יום כשמפלס הכנרת נמוך. מחיפה ועד ראש העין הוא 30גבוה. ובין 

ה היינו, בהרבדותית. שמעה תוספת מ. כשנוסיף את הזמן לירושלים וסביבתה, ישנמרבית ומזערית(

 ין אותם מיםדר מה לבר לכן ישמהשנים המים שאנו שותים בפסח כלל לא נשאבו במהלך הפסח!! 

 שהם בגדר ספק שיש בהם חמץ.

בהם המים יכות דגים שון בר, כגנוסף לכך, המים עוברים תהליכים רבים של סינון ותהליכים טבעיים

יין בכל זה )עים וכד' , חרקלעיםעצמם שאוכלים אצות, חלזונות, תו עוברים תהליך סינון ע"י הדגים

רי גים בכל מאגכך נוהוה. . ישנם מאות טונות של דגים הממלאים תפקיד זבחוברת 'המוביל הארצי'(

 ם.ם הנמצאים שהדגי ע"י מקורות בארץ. לכן גם חמץ הנמצא במקורות אלו, סביר להניח שנאכל

כתב שרק חמץ של יהודי שאינו הפקר אסור במשהו, אבל חמץ  בשע"ת ל( )סימן ה. הובא שער אפרים. א

 יהושע ספר. בשו"ת בשל הפקר או של גוי שאין עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא בטל בשישים. 

כתב שלא אסרו במשהו במקום שלעולם לא יוכל לבוא לידי נתינת טעם,  (. פסקים וכתבים סי' תקנו)סימן ה

 גרש"ז אוירבך. ה)מע' חו"מ סימן ד ס"ק טו( שדי חמדוהיינו שלעולם לא יהיה שישים כנגד האיסור. וכ"כ ה

כתב שאין בכך איסור, לפי שאיסור 'משהו' אינו אלא כשה'משהו' הוא גדול  )הליכות שלמה פסח פ"ד ס"ה(

שיורגש בחושי אדם, והרי אף אם יקבצו את החמץ הנמצא במים ששותה מנהרות וימות אלו  דיו כדי

)הלכות מבי דינא עמ'  גר"נ קרליץלמקום אחד, הוא לא יהיה בגודל שניתן לראות או לחוש אותו. וכ"כ ה

מים כתב שלא אסרו משהו אלא כשנתערב ב )סימן שעד( נזר אבני. בשו"ת ג. י. חוט שני פסח פ"ז סק"ד(

)או"ח  יואב חלקתבשו"ת  .דתלושים, אבל במים מחוברים אין אוסר אם יש שישים ואין נתינת טעם. 

כתב שחז"ל אסרו חמץ במשהו משום שהוא דבר שיש לו מתירים, ובמים שבנהרות דבר זה  סימן יח(

כתב  סימן ריד()שו"ת טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א  גר"ש קלוגר. ההלא שייך, שיכול להנות מהם היום ומחר. 

כתב שבבאר שהמים  )אות לג( ערוך השולחן. השבמקום שיש תחלופת מים לא שייך איסור כבוש
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נובעים, אף שהמים עומדים מ"מ אינם נחים ומחוברים בגידי הקרקע למים שחוצה להם, ולכן תמוה 

 לומר שיתחמצו.

הפוסקים  מדעות ביא חלקנשאל אודות שתיית מי הכנרת בפסח, וה )יז, כג( אליעזר ציץבשו"ת 

 פסק (דקעמ'  חזו"עו .מדמן סי זח") אומר יביעשו"ת שהבאנו למעלה, ולכן הסיק שיש להתיר זאת. גם ב

, בלי שום ת בהםלאפויש להתיר אפילו לכתחילה לשתות בפסח מן המים של הכנרת ולבשל וש

רוצים ל ואפיה. והלבישויה וסננת יפה קודם שישתמשו בהם לשתפקפוק, ובלבד שיסננו את המים במ

רו של ני זמן איסוולפ ,פסח להתחסד עם קונם ולהחמיר על עצמם, נכון להם לשאוב את המים קודם

 להתיר העלה (שסד עמוד) ראש מנחת בהגדת החמץ, ולסננם יפה, כדי להשתמש בהם בכל ימי הפסח.

 מיםב חמץ יפירור שאיריםמ שאינם המרובים הדגים בגלל, הארצי המוביל של המים ממאגרילשתות 

 ע"ש. ,וחולדה מעורבים ועדיף

 סעיף יד':

 עת שנמצאת בתרנגולתקחיטה מבו 

 תבכודי בשטיפה.  ודם מליחה,שלכו"ע אם נמצאת חיטה בתרנגולת ק .(מז ה"ח ה"נ) ירוחם רבינו כתב

 :(ח חמ' סי) בו והכל .קליפהב די מליחה שאחר נב()ס"ס  יראיםבשם ה .(ג א"ש ד"ב הבית תורת) א"רשבה

 מעמיק שנתבקעו פי על אף שעורים או חטים מליחתן אחר בעופות נמצאו שאם ד"ראבה בשם כתב

 .מותר העוף וכל ומשליך וחותך סביבותיהם כל

 יד, ליחהמ אחר ואם. הבשטיפ די, מליחה קודם בתרנגולת מבוקעת חטה נמצאת אם :שו"עכתב ה

 רנגולותת עמה נמלחו םוא; ומשליך וחותך סביבותיה כל שמעמיק לומר מחמירין ויש; בקליפה

 סורלא עיקרה אבל. ביחד לחשנמ מה כל לאסור מחמירים ויש: כתב רמ"אוה. כולם את קולף, אחרות

 רלמכו וכלי רוצה ואם. תקצ קליפה י"ע האחרות ולהתיר, עליה החטה שנמצאת כולה חתיכה אותה

, חמץ תערובות בשאר כן נוהגין דאין גב על אף', א סעיף ז"תמ סימן שנתבאר כמו, יהודי לאינו הכל

 .לי נראה כן

 לאחר שנמלח נמצא בל אםאש'אחר מליחה' היינו בעוד שמלח עליו,  ,הסביר )סק"ל( מגן אברהםה

תוך  בל אם נמצאתעת. אדחה כשאם היתה עליו קודם לכן היתה נופלת בהוהודח אמרינן השתא נפל, 

נגולת מצאת על התרנק אם , ורהתרנגולת ודאי היתה קודם לכן. ובכה"ג אין האחרות צריכות קליפה

 .)סק"ע( מ"בוכ"כ ה .)ס"ק לא(צריכות קליפה 

שבאיסור דרבנן אין הסביר מדוע יש לאסור את כל החתיכה בלבד, משום  )בתשובה סימן כח( רמ"אה

אומרים שהאיסור יוצא מחתיכה לחתיכה ע"י מליחה. ודי בשישים מכיון שאין פעפוע בחמץ, וכשיש 

עוד צד להקל סומכים על השאילתות שחמץ בטל בשישים, וצד ההיתר שאין הטעם מתפשט במליחה. 

בלבד לקלפן. כתב שאם האחרות נתבשלו בלא קליפה מותר, שזו חומרא  )סימן סט( משאת בנימיןה

כתב שלדעתו החתיכה צריכה קליפה, אלא שאין הקליפה אוסרת  )ס"ק לג( מגן אברהםה אמנם

החתיכה אע"פ שנתבשלה עימה. והוסיף שאם יש ספק אם נגע בשאר החתיכות, מדינא כולם אסורים. 

ש כתב שאם נמצאת חיטה על בשר מלוח ביב )סק"כ( ט"זה ואם נתבשלו בלא קליפה אוסרת תערובתן.
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בלא ציר יש להתיר להשהות הכל כך: שבמקום המציאה יקלוף והשאר ישהה, כיון שאין בו אלא ספק 

החיטה בתוך הציר של בשר  תפסח אלא ישהנו לאחר הפסח. אבל אם נמצאבנגיעה, ולא יאכל ממנו 

מסכים לדברי הט"ז. וכתב  )אות מח( חק יעקבה , והכל אסור וצריך ביעור.או דגים, אז חשיב כמבושל

 שבנתרככה ולא נתבקעה יש לסמוך עליהם. )ס"ק עז( מ"בה

 ':טוסעיף 

 תרנגולת צלויה שנמצאת בה חיטה מבוקעת 

 ,אחרות עמה לחוונמ ,לוחהמ בתרנגולת שנמצאת חטה (רפז. מובא ברא"ש פ"ב סימן כה )סימן רוקחה כתב

 צלו אם ה"וה .מותרות והשאר ,במשהו בפסח וחמץ החטה נתרככה כי אסורה עליה שנמצאת אותה

 סובר שם() ש"ראה אמנם .מותרות והשאר אסורה היא מהן אחת על חטה ונמצאת בשפוד התרנגולות

י לפ ם פעפועווטל מקושנ (נב י"סוס א"ח השלם)יראים שאין לאסור את כל התרנגולת, אלא נקט כדעת ה

שט י שהטעם מתפ, מפנסורה. ורק בתרנגולת צלויה שנמצאת בה חיטה, כל התרנגולת אאומד הדעת

 כטר' עמ רכב' סי) ק"סמ םבש .(קכ ה"ה קושטא' )פ"א דפבכל התרנגולת ע"י היפוך השיפוד. וכ"כ בהגה"מ 

ע"י היפוך שב"ז, זוגעות והוסיף הרא"ש שהוא היה אוסר את כל התרנגולות שבשפוד הנ .(ז אות

 מתפשט מזו לזו. השיפוד

 ילפ, ועופיעפ מקום ךחות, הפסח בתוך מבוקעת חטה בה שנמצאת צלויה תרנגולת :שו"עכתב ה

 שי וכן; תהתרנגול בכל םהטע מתפשט השפוד שכשמהפכים לפי, כולה את אוסרים ויש; הדעת אומד

 פשטמת פודהש היפוך י"ע כי ,בזו זו הנוגעות שפוד באותה עמה הצלויות התרנגולות כל שאוסר מי

 .לזו מזו

 על צאתנמ אם לאב ,בו חהשהוד מים, שיתכן ונתחמצה בבתוכה שנמצאת דוקא ל"דר חיי אדםה כתב

 מוכ הוי תהתרנגול ושומן נפל עכשיו כ"וע ,נופל היה הדחה בשעת דהוי איתא אם כ"א התרנגולת

 .מחמיץ ואינו פירות

חיטה, הגעו של ממשום  היא שמנהכתב שצ"ל שהתרנגולת כחושה, אבל אם  )ס"ק לד( אברהם מגןה

 גר"זכתב הלת. ורנגוכולו אסור. שההיתר מפטם לחיטה ואח"כ מפעפע החיטה במשהו בכל הת

 ה.שאיננו בקיאים בין כחושה לשמינה, ולכן אפילו בכחושה אסורה כול

ה הולכת מרים שהבליעאין אות, וין אוסרושאם העופות אינן נוגעות זב"ז א )ס"ק לו( מגן אברהםכתב ה

 ורים ס"ק טז()ביא חיים מקורהל. ובכל הכלי. וא"כ אם התרנגולת שמינה אפילו אינן נוגעות אוסרת הכ

למג"א  , שגםק יעקבחתב ה. וכמיקל בזה, וטעמו שבאיסור בלוע אין אומרים שהיתר שמן מפטם אותו

 .אין להחמיר אלא במבוקעת אבל לא בנתרככה בלבד

 ':טזסעיף 

 חיטה או שעורה שנמצאו בזפק העוף 

 שתפול כדי ובדגים בעופות ,לעת מעת ימים שלשה במעיו תשהה כמה" )יא, ז(שנינו במסכת אהלות 

". המשנה עוסקת לעת מעת ובדגים בעופות אומר בתירא בן יהודה רבי ,שמעון' ר דברי ותשרף לאור



 321 __________________________________________ חיטה או שעורה שנמצאו בזפק העוף
בכלב שאכל דבר טמא, וכעת דנים עד מתי המת שאכל חשוב למת המטמא, וממתי בטל ממנו שם מת 

מחמת העיכול. הטור הביא שיש שלמדו מכך גם לגבי תרנגולת שנמצא בזפק שלה חיטה שמותרת, 

כתב  )פ"ב סימן תקנ( מרדכיה אולםמכיון שחשובה למעוכלת ואינה מחמצת ואין עליה תורת אוכל. 

 המצוות ספר בשם .(קכ ה"ה קושטא' דפפ"א ) כתבו. והגה"מ רא"שוד איסור מטומאה. וכ"כ השאין ללמ

 ל עח לאוין) ג"סמ "כוכ .עיכול הוי לא איסור לענין עיכול הוי טומאה דלענין ג"דאע (רכח עמוד רכב' סי)

 שנמצא שעורה או חיטהכתב  (וחטה ה"ד. יבפסחים ) ן"רה. גם "תר בשם (אמר ה"ד. צז חולין) ותוספות (ג"ע

, משום שכל דבר צלי די בקליפה, וכאן יש את עור הזפק , אין לחושאותו שהבהבו לאחר עוף בזפק

שאין סברא להתיר ע"י קליפה, שע"י המים  (תשפג' סי) אגורהשחשוב לקליפה. אולם לגבי מליגה כתב 

 מתערב הטעם בכולה.

 טהוהח מותר עוףה, אותו שהבהבו לאחר העוף בזפק שנמצאת שעורה או חטה :שו"עכתב ה

 .כמעוכלים חשיבי דלא, לשורפם צריך והשעורה

 כתב שבהבהוב ז(ס"ק ל) רהםמגן אבה אולםכתב שהכל אסור, שהרי נוהגים לאסור בצלי הכל.  ב"חה

יטה לא כן משום שבחותר, ועוף משהבהוב עדיף מצלי ולכן ה )ס"ק כא( ט"זכו"ע מודים שמותר. וכ"כ ה

 .)ס"ק פו( מ"בוכ"כ ה שייך פעפוע ולכן די בקליפה.

 ,קוםמ אותוב לקלוף ריךצ לכתחלהד פרי מגדים, כתב הההבהוב לאחר לזפק חוץ החטה נמצאת ואם

 . מותר קליפה בלי כך בישל אם ובדיעבד

 או יטבה התרנגולת וחלפת המליחה וקודם ההבהוב קודם בפסח נזהרים המדקדקים שכנה"גכתב 

 .ונשכר זריז זה הרי כן שעושה ומי ,חטה בתוכו ימצא שלא היטב ולבדוק לשנים לחתכו

 שלא ראוי כןש פרי מגדיםה גויים. וכתב י"ע יעשה לא הפסח עניני כל )סימן מה( תניא בספר כתב

 ם.קטני ידי על יעשה
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בערב פסח איסור עשיית מלאכה  -סימן תס"ח 
 לאחר חצות

 ובו י' סעיפים

 סעיף א':

  עלהמלאכה בע"פ מחצות ולמטעם איסור עשיית 

 )נ.(שנינו בפסחים 

גו שלא נהש עושין, מקום -: מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות משנה"

ים בי ימים טובתות וער: מאי איריא ערבי פסחים? אפילו ערבי שבמראגאין עושין.  -לעשות 

מן יאינו רואה ס -למעלה ה ונמי! דתניא: העושה מלאכה בערבי שבתות וימים טובים, מן המנח

מחצות. אי  -לא. הכא  -ה ולמעלה הוא דאסור, סמוך למנחה התם מן המנח -ברכה לעולם. 

מי הכא שמותי נ -יה. ללא משמתינן  -וא דלא חזי, אבל שמותי סימן ברכה ה -נמי: התם 

 משמתינן ליה"

 ולקות זע"ז. חאינן משמע שדהביאו את שתי האפשרויות בגמ',  )הל' יו"ט פ"ח הי"ז( רמב"םוה טורה

 ירושלמיברש , מפומים טוביםשסיבת החומרא בערב פסח יותר מאשר שאר י (מקום ה"ד: טז) ן"רה כתב

. עשיית מלאכההוא ב ן אסורשזמן הבאת קרבן פסח הוא מחצות, וביום שיחיד מביא קרב (ד"פ ריש)

 רמב"םגם מבואר ב כך ו.כול ובגלל שאינו רשאי להקריב לפני חצות לא אסרו את המלאכה כל היום

גה ושחיטת שיש בו חגי , מפניוביםט"לפי שיום י"ד בניסן אינו כשאר ערבי ימים  )פ"ח מהל' יו"ט הי"ז (

כה א טרוד במלאשלא יה ה שלא()נ. ד" רש"ימובא ב טעם נוסףקרבן", וכן עולה מראשונים נוספים. 

 קום(מ)ד"ה  הושעפני יהום. יוישכח ביעור חמצו ושחיטת הפסח ותיקון מצה, דמצוה לטרוח מבעוד 

ה זבסמוך לפסוק דש' ואי קו'אלה מועדי ה' מקר )ויקרא כג, ד(כתב שערב פסח נקרא מועד, שנאמר 

אכה יש לאסור מללמד שאן ננאמר: בחודש הראשון בארבעה עשר לחודש בין הערבים פסח לה', ומכ

 בע"פ אחר חצות כמו בחול המועד.

 ח בשבת אסוררב פסעחל  , דלרש"י אםטעמו של רש"י לירושלמי כתב שנ"מ בין )סק"א(חק יעקב ה

שום שא"כ לטעם מממצה, ון הלעשות מלאכה בע"ש מחצות ולמעלה, כיון שאז הוא זמן הביעור ותיק

 צות. והוסיףחרי חאע"ש בת, יכול לעשות מלאכה הקרבת הקרבן, א"כ כיון שקרבן פסח דוחה שב

למי יום, והירושכל ה יסורשלמי לא חולקים, אלא רש"י פירש טעמו אמקום שנהגו אושרש"י והיר

  הסביר מה טעם האיסור מחצות.

הביא חילוק זה, אך סיים שרוב הפוסקים תפסו את טעמו של הירושלמי  )ד"ה מחצות( באור הלכהגם ה

כתב שהואיל ורוב הפוסקים נקטו  ח"א סימן סד() אמת זרעשאין להחמיר. ובשו"ת  עיקר, ולכן אפשר

הקשה על טעמו של רש"י, דא"כ  )שם( מגידגם הכטעמו של הירושלמי, יש להתיר מלאכה בערב שבת. 

)עמ'  חזון עובדיהכ"פ בגם בערב סוכות יש לו לטרוח בסוכתו, אלא ודאי טעמו של הירושלמי עיקר. 
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הוסיף שלא יעשו מלאכה ממנחה קטנה ומעלה, שבכל מקרה אינו רואה סימן ברכה , אך קפג(

 וע"ע מ"ש בזה לעיל סימן תמד סעיף ג. ממלאכה זו.

 איזו מלאכה נאסרה בע"פ 

אסור  במניין שהיהשי דבר מ הוביאר דאע"ג דהשתא ליכא פסח, מ" על הסמ"ג לאוין עה עמ' תרנו() רא"םה

סר תחילה לא נאשמ ם,גולימאיסור שתיית מים להתירו. משא"כ ב בכל המקומות, וצריך מנין אחר

 בכל המקומות, רק במקומות שיש נחשים.

ים. בי ימים טובאר עררב פסח לשעשכיום אין קרבן פסח ולכן אין הבדל בין  (מקום ה"ד שם) ה"רזהדעת 

 ד. וכ"סורהאי בטל לא הטעם שבטל פי על אף שנאסר דכיוןכתב  )השגות ומלחמות שם( ראב"דה אך

 .(א' סי) ש"ראה

 נםבח עשותל ואפילו. ואות משמתין היו, ולמעלה מחצות פסח בערב מלאכה העושה :שו"עכתב ה

 . אסור

מר שלא נא ס"ק יב() ש"ךשם ה שמותר, וכן ביאר )יו"ד סי' שצט ס"ג( רמ"אואם מספר את עצמו, כתב ה

ן לו ראל עני שאיאו יש צא גוישאינו מווכ. )עמ' קצא( חזו"עוכ"כ ב האיסור אלא כשמסתפר ע"י אחר.

פמ"ב הע' ) שש"כו ק"ו(ן קיג ססימ) שערים המצוינים בהלכהב צרכי החג, ושערותיו גדולות מאוד כתבו

ש גר"ן הורה הור. וכצמו אסכתב שאפילו לספר את ע )ס"ד( גר"זה אך .שיכול לספר את עצמו קמג(

"ד המ"ב שכ עולכאורה משמ בזה, שיש להורות להחמיר ' לו(, קובץ בענייני ניסן עמ)קובץ מבית לוי וואזנר

מספרים, צמו בעספר את פסק שיכול ל )ח"ד סימן לה( למשה תפילהובשו"ת  שלא הביא היתר זה.

ר. אבל ליו"ט שמות כליו יקוןדהו"ל תספורת מעשה הדיוט ואינו נחשב למלאכה גמורה, ולא גרע מת

 דו.ין מוחים ביאליהם עמוך תירים גם בזה, והמיקל לסשערות זקנו ושפמו אסור לו לגלח. ויש מ

כתב  ה()סק" מ"בה אך ות.חר חצכתב שאפילו ליטול צפרנים אסור בערב פסח א )ריש הל' יו"ט(מהרי"ל 

מ' ע)חזו"ע בוכ"כ  חינם.חר באשאם שכח ליטול אותן קודם חצות יש להקל אפילו ע"י עצמו או ע"י 

 ועוד. קצג(

, ל מחול המועדקפסח  וערב שהואיל )סימן רמג( דוד ביתלגבי עשיית סחורה בערב פסח, כתב בשו"ת 

חול המועד, וד דין זה מן ללמשאי אילו היה איסור סחורה נוהג בערב פסח היה לפוסקים לכותבו, כיון

וב תרת, אולם טטיא מופרקמפסק ש )עמ' קפח( חזון עובדיהאלא ודאי שהסחורה בערב פסח מותרת. ב

ב שהמנהג כת ות ה(גב"י א)סימן תרצו ה שכנה"גב אולםלהחמיר עכ"פ משעת מנחה קטנה ולמעלה. 

 בערב פסח אחר חצות לא לעסוק בפרקמטיא.

  עשיית מלאכה ע"י גוי 

 ק"מו' עי) המועד דחול מלאכה כמו ,גוי י"ע אפילו מלאכה לעשות דאסור משמע (תרז' סי) מרדכיה כתב

 ואפילו ,ד"י יום כל ישראל של בביתו חדשים בגדים גוים י"ע לתפור שנהגו המנהג על . ותמה.(יב

. מלאכות שהם כיון בשכר בין בחנם בין לחלק ואין ,ואילך מחצות לחבירו לספר לישראל אין בחנם
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 לגוי אמירה שייך דלא בביתו אפילו מלאכה לעשות מותר גוים י"דעסובר  )סימן שי( רוקחה אמנם

 (שם ק"מו' עי) המועד וחול ט"ויו שבת גבי אם כי שבות

 . (הגהמנ הוא : וכןמ"אר), שמתיר מי ויש; יגו ידי על אפילו שאוסר מי ויש :שו"עכתב ה

בל ת ע"י גוי אחר חצואסתפר כתב שהמנהג לה )ביאורו לסמ"ג לאוין, הלכות ערב יו"ט עמ' תקטז(רש"ל מה

 שהממטה ה אךד. ועו דםא ייח, ב"חלא ע"י ישראל אפילו בחינם משום שהיא מלאכה גמורה. וכ"ד ה

אשו רמשום שמטה  שטעמו ג(יס"ק )כתב שאחר חצות אסור להתגלח ע"י גוי, וביאר המג"א  סימן תקסו()

גוי  ין להתיר ע"יתב שאכ דשפרי חגם ה .כתב שמסייע אין בו ממש )אות ד(החק יעקב  ומסייע קצת.

 אלא בדוחק גדול.

 סעיף ב':

 דוקא מלאכה להשתכר נאסרה 

 מי וכן ט"וי לשבת ליוכ הוא מתקן אבל ,להשתכר מלאכה שעושה דווקא (תצה' סי) ראבי"הה כתב

מועה דף לב יבין וש) רשב"ץה ךא .)שם( רא"ש. וכ"כ ההיום כל מותר לימודו דרך לעצמו ספרים שכותב

 כתב שבערב פסח אין להקל, שדינו כחוה"מ. ע"ד(

יא. אכה גמורה האו מל, דלר ממש, אלא תיקון בעלמאוביאר שכוונת האבי העזרי אינה לתפ ב"יה

 בם לא מיחזיא כותו הווכותב ספרים אע"פ שהיא מלאכה, כיון שעושה כך לעצמו ודרך לימוד

 ספרים תיבתכ וכן ,ט"ווי שבת לצורך אפילו גמורה כתפירת בגד,כמלאכה. אבל לעשות מלאכה 

 .אסור בחנם אפילו לאחרים

 לתפור גמורה לאכהמ והוא בחנם או: רמ"א), להשתכר מלאכה כשעושה, אמורים דברים במה :שו"עכתב ה

 . מותר ,לימודו דרך צמולע ספרים שכותב מי וכן; ט"לי כליו הוא מתקן אבל, (י"ב. ממש בגדים

 השתכר. וגדראכה לות מלבשם האחרונים, שפועל שאין לו מה יאכל מותר לעש )סק"ו( מ"בכתב ה

ן לו ג"א היא שאידעת המש"מ, לענין חוה )סי' תקמב סק"ז(פועל שאין לו מה לאכול, כתב המ"ב לקמן 

לאכה, לו לעשות מ התירום כשכלל מה לאכול, אבל אם יש לו לחם ומים אסור לו לעשות מלאכה. וג

ו עני, ויחשב שהוא דעיםצריך לעשותה בצינעה, שלא יראוהו עושה מלאכה גם אנשים שאינם יו

 שעובר על דברי חכמים.

ודם חצות, קביסה ונת כשכבוס כליו בכלל מלאכה גמורה ואסור. והפעלת מכ )סק"ז(מ"ב כתב ה

 (12עמ'  וספירת העומר יני פסחרס ד)קונט גרי"ש אלישיבכשיודע שתמשיך פעולתה גם לאחר חצות, הורה ה

)ח"ג  וןלצי ראוכתב בשו"ת  מועד,הוגיהוץ בגדים לאחר חצות לצורך  .)עמ' קצד( חזו"עוכ"כ ב שמותרת.

 עיביב בשו"ת . וכתצג(קעמ' ) חזו"עוב )או"ח סימן רצט( דוד ביתוכ"כ בשו"ת  שמותרת. פי"ג תשובה א(

 יו"ט.להתיר צחצוח נעליו במשחה להבריקם לכבוד  )א, לב( אומר

 שעושה או האבד דבר כגון ,מ"הבחו לעשות שמותר מה דכל )סק"ז( מ"בוה )סק"ג( מגן אברהםכתבו ה

 ,מועד של בחולו המותרים דברים משאר ב"וכיו המועד צורך בו ויש אומן מעשה ולא הדיוט מעשה
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 הבא כגון מועד של בחולו ולכבס לספר שהתירו אותן כל וכן .חצות אחר פ"בע שמותרים ש"כ

 .)עמ' קצא( חזון עובדיהוכ"כ ב .חצות אחר פ"בע כ"ג מותרין האסורין מבית והיוצא הים ממדינת

 סעיף ג':

 עשיית מלאכה קודם חצות 

 )נ.(שנינו בפסחים 

אין  -א לעשות הגו שלשנ עושין, מקום -"מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות 

 עושין"

. עושין אין, ותלעש שלא הגושנ מקום. עושין, מלאכה לעשות שנהגו מקום, חצות קודם :שו"עכתב ה

 לאכותמ שאר בלא, גמורות תמלאכו ודוקא; (ו"מהרי) לעשות שלא שנהגו מקום ולדידן: רמ"אוכתב ה

 . (ב"מהרי) ליכא מנהג אפילו

"ק ס) מ"בוכ"כ ה .(מ' נה.ע"פ הג)שבלילה אפשר לעשות מלאכה עד הנץ החמה  )סק"ה( מגן אברהםכתב ה

 .יא(

גים ות ראה שנוהמקומ בהרבהדאפשר שדוקא במקומו של הרמ"א היה נוהגים כן, ש )ס"ג( לבושכתב ה

ל אחד שתלוי כ ס"ק יב() "במ"כ הוכ .)סק"ג( ט"זוה )סק"ו( מג"אלעשות אפילו מלאכה גמורה. הביאוהו ה

 לפי מנהג מקומו. 

בצים בה גם שמתק כיוןמום, כתב שהמנהג בירושלים שלא לעשות מלאכה כל הי )סק"ג( פרי חדשה

כה סח פ"ח דבר הלפשלמה  הליכות) גרש"ז אוירבךדעת ה אךאנשים ממקומות שנהגו לא לעשות מלאכה. 

זון חגם ב מקדש.הבזמן  היתהששלא שמענו שנהגו כן, וגם לפר"ח הוא רק בתחום העיר ירושלים  ח(

ת רושלים לעשומנהג יועוד ש ז( סימן)או"ח  בכסף נחפהכתב להקל בזה, עפ"ד שו"ת  )עמ' קצד( עובדיה

ה לעשות מלאכ גו שלאנה שבעבר )מקראי קודש הררי פ"ב הע' כח( גר"מ אליהומלאכה עד חצות. דעת ה

חמיר עתו צריך להף שלדהוסיכל היום, אך עם הזמן הגיעו רבים שנהגו להקל במלאכה עד חצות, ו

 בזה בכל א"י.

 סעיף ד':

  עושים וההיפךההולך ממקום שעושים למקום שאין 

 (נא. )נ.שנינו בפסחים 

 - מקום שעושיןושין לן ע: ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין, או ממקום שאימשנה"

ם מפני שנה אדיל . ואנותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם

 .המחלוקת

כי אתא רבה בר בר חנה אכל דאייתרא. עול לגביה רב עוירא סבא ורבה בריה דרב הונא, כיון 

כסייה מינייהו. אתו ואמרו ליה לאביי. אמר להו: שווינכו ככותאי. ורבה בר בר חנה  -דחזינהו 
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 אביילית ליה הא דתנן נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם. אמר 

מבבל לארץ ישראל. אבל מארץ  -מבבל לבבל, ומארץ ישראל לארץ ישראל. אי נמי  -י הני מיל

אמר אפילו תימא מארץ  רב אשיעבדינן כוותייהו.  -לא, כיון דאנן כייפינן להו  -ישראל לבבל 

 היכא דאין דעתו לחזור, ורבה בר בר חנה דעתו לחזור הוה" -ישראל לבבל. הני מילי 

ו גם את ילולכן מקבל ע שהמשנה עוסקת באדם שדעתו לחזור למקומו, (ההולך ה"ד שם) ן"רה כתב

שטעם  סיף, דמכיון. והוב:(שין ע)דקי"ל כרב אשי דבתרא הוא, עי' קידו חומרי המקום שעתיד לחזור אליו

 ימן ד()ס רא"שכ ה. וכ"ותרמאבל בצינעה  'מפני המחלוקת' אינו מדינא, י"ל שדוקא בפניהם אסור

הולך אליו שמקום באם  , שאפילו לקולא אומרים שלא ישנה מפני המחלוקת, וגםוהוסיף לבאר

 על לעבור ול ויש םהשלו גדולד .מנהג שינוי בו שניכר בדברמקלים בדבר מסויים אין לו להחמיר, 

 .הםעלי החמירל איסור בו שנהגו שאין בו איסור דאורייתא, אלא כיון מקומו מנהג

 עושה אבל; קתהמחלו מפני בבישו יעשה לא, עושין שאין למקום שעושין ממקום ההולך :שו"עכתב ה

 שיצא םמקו מריחו עליו ותניםונ. יעשה לא, שעושין למקום עושים שאין ממקום וההולך. במדבר הוא

 נהיש אל םלעול איסור פנימ, בטל שהוא בפניהם יתראה לא כ"ואעפ, לשם שהלך מקום וחומרי משם

 והוא, להחמיר ןבי להקל בין ומקומ כאנשי נוהג, למקומו לחזור שדעתו מי וכן. המחלוקת מפני אדם

 . המחלוקת מפני, בו שהוא המקום אנשי בפני יתראה שלא

ן מגושו, דעת הבפיר רונים, ונחלקו האח)פ"ח מהל' יו"ט ה"כ(הנה השו"ע העתיק את לשון הרמב"ם 

 מעירו הולך כשאדם ד(ס"ק י מ"בפ ה)ע"ולדעתו  שהרמב"ם סובר כשאר הראשונים, יא(-)ס"ק ז אברהם

 להשתקע ודעת אין אם ,זהב מחמירים בה שבא ובעיר דבר באיזה להקל נהגו ובעירו ,אחרת לעיר

 ומומק מנהגכ להקל לנהוג ולויכ ,הדין מעיקר זה מקום חומרי עליו חל אינו בתמידות הזאת בעיר

 עשותןל שאפשר דבריםב ז"וכ. המחלוקת מפני להקל לו אין בפרהסיא אבל ,ביתו בתוך בצנעא

 עשותל לו יןא ,מלאכה כמו אבצנע כ"כ לעשותן א"שא בדברים אכן .המקום לאנשי יתודע ולא בצנעא

 בדעתוו. מקומו כמנהג להקל יוכל ושם העיר לתחום חוץ לשדה יצא אלא העיר בתוך בצנעא אף

 לתחומה ץחו לצאת כ"אח הירצ אם ואפילו העיר לתחום כשבא תיכף המקום מנהג עליו חל להשתקע

 וכן .מקומו עלקבו לכאן שבא ןכיו זה מקום מנהג עליו חל שכבר ,רשאי אינו כמנהגו ולהקל עיר של

 נפקע םש להשתקע דעתו םדא ,בזה כ"ג תלוי שמקילין למקום והלך להחמיר מקומו מנהג אם ה"ה

 אין אםו ,המקום אותו כמנהג להקל לו ומותר החדש למקום משבא משם שיצא מקום חומרת ממנו

 ברד באותו להקל לו ואסור משם שיצא המקום חומרי ממנו נפקע לא עדיין זה במקום להשתקע דעתו

 מפני םכמוה והגנ שאינו בו ירושיכ מקום אותו אנשי בפני להתראות לו אין מ"ומ .הזה המקום כמנהג

ב"ם סובר שהרמ "אגרו )סק"ט( יעקב חק, )יו"ד ס"ס ריד( ש"ך, דעת המנגד .בצנעא יחמיר אלא מחלוקת

ור . ועיין בבאמותר מדברבשההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין ואין דעתו לחזור, אפ"ה 

 שלהלכה נוקטים כרמב"ם אליבא דהמג"א. )ד"ה ההולך(הלכה 

שכשמנהג מקומו להחמיר ומחמיר, וא"א שלא ירגישו בו שהוא משנה ממנהגם,  כד(-)ס"ק כג מ"בכתב ה

יש לו לנהוג לקולא כמותם אפילו בשדעתו לחזור למקומו שמחמירים, מפני המחלוקת. ואם עשה 
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בצנעה כמנהגו להקל ומצאוהו אנשי אותו מקום, צריך להפסיק ממנהגו, אך אם מצאו ת"ח א"צ 

 ה תלוי במנהג ואין כאן מחלוקת.להפסיק ממנהגו, שת"ח יודע שז

 קהילה העוברת ממקום למקום 

מנהג קבוע  יש שםשמקום שחומרי מקומו נפקעים דוקא אם הגיע ל )ד"ה וחמרי( באור הלכהכתב ה

 י"ע ישבהונת רבהשנח בקהלה םעפ"ד האחרוני עוד וכתב. קבוע מנהג בה שאין בעירלהיתר, אבל לא 

 רלהחמי תהע גם מחויבים אין ,משם שבאו במקומות דבר זהבאי להקל היו שנוהגים אחרים אנשים

 כבר שיהשאנ מאחר ,זה רבדב להחמיר אנשיה נוהגין היו בישובה הזאת החרבה שהעיר פי על אף

 . אךובםר שנתגרשו יוןכ ,קצת בה בנשארו אפילו מסתפק ג"פמוב .מנהגם נתבטל ממנה נתגרשו

 יםמתחייב לשם הבאים ,עליה קהלה שם עדיין שיש כל ,מיעוט סובר שאפילו נשארו בה הביה"ל

 המה ליםנטפ ממנה ביםר לתוכה הבאים ואפילו .לקהלה שיעור דאין ,הזה המקום כמנהג לנהוג

 ,נינהבעי הישנה קהלהה עם מתערבת ואינה ע"בפ מתנהגת החדשה שהקהלה לא אם שבה להמיעוט

 רמדו ותיהאב מנהג כפי תמתנהג אחת שכל קהלות כמה בהם שנמצאים הגדולות בקהלות שמצוי כמו

 .יםנטפל שםל והבאים ,הקהל מיקרי מנין בה שיש דקהלה שם ומבואר ,פר"ח, וכן מתבאר מהדור

 ויש צבורב יום לבכ בה מתפלליםו נ"ביהכ דהיינו ,כנהוג צבור צרכי כל פ"עכ לה שיש דכוונתו ופשוט

 ותהסמוכ תלעירו נטפלת מהבעצ היא גם ה"דאל ישראל קהלות בכל כנהוג וכדומה ומקוה ץ"מו להם

  .כנהוג לה

 סעיף ה':

 התחלת מלאכה במקום שנהגו היתר 

 )נה.(שנינו בפסחים 

שר, ע הגומרה בארבע -: רבי מאיר אומר כל מלאכה שהתחיל בה קודם לארבעה עשר משנה"

: שלש םיוחכמים אומר אבל לא יתחיל בה בתחלה בארבעה עשר, אף על פי שיכול לגומרה.

רבי יוסי  , והכובסין.הספריםן, ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות, ואלו הן: החייטיאומניות 

 -ד לצורך המוע בל שלאאנן, ת: איבעיא להו; לצורך המועד גמרא בר יהודה אומר: אף רצענין.

או  לי מתחלינן.ך אתחוצוראפילו מיגמר נמי לא, או דילמא: שלא לצורך המועד תנן, אבל ל

איר מ, רבי עלא... תא שמ - אין, אתחולי -רך המועד בין שלא לצורך, מיגמר דילמא: בין לצו

אסור.  -ועד צורך המלה עשר. ושאינה גומרה בארבע -אומר: כל מלאכה שהיא לצורך המועד 

לא! ושמע  - ואין, לא נהג - ועושין מלאכה בערבי פסחים עד חצות במקום שנהגו. מקום שנהגו

 א, שמע מינה"ל -לא לצורך המועד שאין,  -מינה: לצורך המועד 

שמה שהתיר ר"מ לגמור במקום שלא נהגו, היינו עד חצות דוקא, שאין לך צורך  (ח י"סוס) ש"ראה כתב

וכ"ד  המועד יותר מלהסתפר ולכבס, ולכן התירו אפילו להתחיל, וגם היתר זה אינו אלא עד חצות.

יתא יכתבו שמותר כל היום. וראייתו, מכך שבבר יונה רבנובשם  אולם .)הל' יו"ט פ"ח הי"ט( רמב"םה
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שאין ראיה מובא שמותר עד חצות, משמע שברישא לצורך המועד גומר כל היום. אך הרא"ש כתב 

 מדקדוק הלשון, דמכיון שכתבו 'עושה מלאכה בערב פסח' הוצרכו לכתוב 'עד חצות'.

"ה ל מלאכה. והשות כללע יןכתב שדוקא במקום שנהגו לעשות גומרה בי"ד, הלא"ה א )שם( רמב"םה

מ שהיתר ר" (מלאכה כל ה"ד. יח) ן"רה וכ"כ השיג עליו. ראב"דה אולםוכובסים.  וספרים למלאכת חייטים

ותר אפילו משות, ו לעלגמור, הוא אפילו במקום שלא נהגו לעשות מלאכה. אבל במקום שנהג

 .)שם( רא"שלהתחיל עד חצות. וכן מתבאר מדברי ה

 הואש פי על אף, עשר בעהבאר מלאכה בתחלת יתחיל לא, לעשות שנהגו במקום אפילו :שו"עכתב ה

 עשותל שנהגו במקום בהם שמתחילים הם בלבד אומניות שלשה אלא, חצות קודם לגומרה יכול

 ודםק בהם ילהתח אם, מניותאו שאר אבל; והכובסים והספרים החייטים, הם ואלו חצות עד ועושין

 נזכריםה אומניות לשהשש לומר מקילין ויש: רמ"אוכתב ה. חצות עד שיגמור הוא עשר ארבעה

 ותאומנ שארב יום מבעוד להתחי ואם, לעשות שלא שנהגו במקום אפילו חצות עד ועושין מתחילין

 . (ש"הרא בשם טור) נהוג והכי, חצות עד עושין, המועד לצורך והיא

ו במקום שנהג ת, אךא לעשולשהרמ"א דיבר רק במקום שנהגו  )סי"ח( גר"זו )סק"י( חק יעקבכתבו ה

 מועד.הצורך לשלא לעשות מותר, בין להתחיל בכל המלאכות בין לגמור, לצורך המועד ו

ת מנעלים א לעשוא דוקשלרוב הפוסקים רצענים דינם כשאר מלאכות. והו )ס"ק לא(מ"ב כתב ה

 צות.חיל ולתקן עד חדשים, אבל לתקן המקורעים ליו"ט, לכו"ע מותר להתח

 סעיף ו':

 הושבת שובכים לתרנגולים בי"ד 

 )נה:(שנינו בפסחים 

ה. אותה למקומ חזיריןמחה : מושיבין שובכין לתרנגולים בארבעה עשר, ותרנגולת שברמשנה"

אמר  -יא? ורי מיבע: השתא אותובי מותבינן, אהדגמראושיבין אחרת תחתיה. מ -ואם מתה 

 מועד" אביי: סיפא אתאן לחולו של

ך א .בכיםשו מושיבין קרי אפרוחים לגדל להתחמם התרנגולת תחת ביצים כשנותנים :"ירשופי

 פירש שהכוונה לתקן מקום לתרנגולים שיעמדו. )יו"ט ח, כא(הרמב"ם 

 וליםהתרנג שיעמדו קוםמ לתקן דהיינו, עשר בארבעה לתרנגולים שובכים מושיבין :שו"עכתב ה

 . והתרנגולת

, אא"כ י"ד כל היוםבוחים ל אפרשלפי דברי השו"ע אין מושיבים אותם על בצים לגד )סק"ה( ט"זכתב ה

 .)ס"ק יד( מגן אברהםיש בזה הפסד כדלקמן. וכן משמע מה

ר להתחיל מן מותף הסיע"פ האחרונים שאת כל המלאכות המוזכרות עד סו )ס"ק לג( מ"בכתב ה

 ולעשות כל היום, גם במקום שנהגו לא לעשות.
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 ז': סעיף

 הושבת תרנגולת כדי למנוע הפסד ביצים 

, יותר או מיםי שלשה יםהבצ על שישבה תרנגולת :שו"עהוכ"כ  )הל' יו"ט פ"ח הכ"א( רמב"םכתב ה

 . הבצים יפסידו שלא כדי תחתיה אחרת מושיבין, ומתה

 יושיב לא םא רבה פסידא איכאו לגמרי מאכילה נפסלין ימים דבשלשהביארו  )עיין מ"ב לד(האחרונים 

 הושיבל קילינןמ לא איסטניס נוואי יפה שדעתו למי קצת ראויין שעדיין לכן קודם אבל ,תחתיה אחרת

 .תרנגולת עליהם

ב פסח אחר ים בערל ביצעדייק מהשו"ע דמוכח שאין להושיב לכתחילה תרנגולת  )ס"ק לו(מ"ב ה

 בהראליה , וכתב הס"ו() לבושהמרש"י, רא"ש וראשונים נוספים עולה שמקלים בזה. וכ"כ  אךחצות. 

 אם הראשונה אפילו חתיהתשיש להקל לעת הצורך קצת. ולדעתם אם מתה מושיבים אחרת  )ס"ק יג(

 לא ישבה עליהן שלושה ימים.

 סעיף ח':

 גריפת זבל תחת הבהמה 

 רגלי מתחת זבל (לכך יוחדמ כלי הואו במגרפה מוציאין' פי) גורפין :)נה:(ע"פ המשנה בפסחים  שו"עכתב ה

 .בהמה

ת ברפת אין עומד בל אםשדוקא אם עומדת הבהמה בחצר משליכים את הזבל לאשפה, אב"ח דעת ה

 להתיר אלא לסלק לצדדין.

 סעיף ט':

 הוצאת הזבל שבחצר 

 )נה:(שנינו בפסחים 

א אשפה. הל ומוציאין אות -"תנו רבנן: הזבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין, שברפת ושבחצר 

 וציאיןמ רשברפת ושבחצ גופא קשיא! אמרת: זבל שבחצר מסלקין אותו לצדדין. והדר תני:

 אמר: רבאד. עבחולו של מו -כאן  בארבעה עשר, -: לא קשיא; כאן יאביאמר  -אותו לאשפה! 

 אשפה"ל ומוציאין אות -ועד, והכי קאמר: אם נעשה חצר כרפת הא והא בחולו של מ

 . אשפהל ציאנויו, בחצר רבהנת ואם; לצדדים יסלקנו אלא, יוציאנו לא, שבחצר הזבל :שו"עכתב ה

הוא  וני, והאיסורכל גובאשפה לבי"ד אפילו לאחר חצות מוציאים  )ח, יא(כתב שלדעת הרמב"ם  גר"אה

  רק בחול המועד.

 סעיף י':

 הבאת כלים מהאומן 

 ."המועד לצורך שאינם פי על אף, האומן מבית ומביאין כלים מוליכין" )נה:(שנינו בפסחים 
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 ".צותח אחר רעש בארבעה מןהאו מבית כלים ומביאין מוליכין" (א"הכ ח"פ טוב יום' הל) רמב"םכתב ה

 ', ולכן תמהו עליו.חצות עדלטור ולמ"מ היתה הגי' ברמב"ם '

 רמ"אהו. מועדה לצורך ינםשא י"אעפ, היום כל האומן מבית כלים ומביאים מוליכים :שו"עכתב ה

 .(ו"ימהר בשם בו כל) לשנות ואין, ט"עי בשום דם להקיז שלא ונהגו: כתב

 דבערבא אית קכט:()בת הסביר אם טעם המנהג לא להקיז דם, שבגמ' בש )ס"ק טו( מגן אברהםה

 ,ייהוולדמ הולבשריי להו בחט הוי אאוריית ישראל דקבילו לאו ואי טבוח דשמיה זיקא נפק שבועות

 חוץ דם זלהקי ותרדמ ל"נ טוב וםי שלפני בלילהוהוסיף ד .שבועות ערב משום ט"עי כל על רבנן וגזרו

 .רבא הושענא מליל



 331 __________________________________________________ 'מר 'בשר זה לפסחאין לו

 שלא ליחד בשר לפסח -סימן תס"ט 
 ובו סעיף אחד

 'אין לומר 'בשר זה לפסח 

 )נג.(שנינו בפסחים 

קדיש מכמפני שנראה  - יהודה אמר רב: אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא"אמר רב 

ר. חא קאמספללא, דמינטר  -בהמתו, ואוכל קדשים בחוץ. אמר רב פפא: דוקא בשר, אבל חיטי 

ולסין ול גדיים מקומי לאכרבי יוסי: תודוס איש רומי הנהיג את בני רמיתיבי אמר  -ובשר לא? 

את ישראל  מאכיל דוי, שאתהנגזרנו עליך  -אלמלא תודוס אתה  בלילי פסחים, שלחו לו:

א שנא לא ללא שנא אמר  - אמרי: מקולס -לא!  -קולס אין, שאין מ -קדשים בחוץ. מקולס 

 א"ל -ין, לא פירש א -אמר. שאינו מקולס, פירש 

 הקדישוש יחשוב הוא, פסחל זה בשר שאומר שהשומע לפי שחוטה, בשר ואפילו (ו' סי) ש"ראה כתב

 בשר למלוח רגילין באשכנזו לפסח. הראויין טלה או גדי ודוקא בחוץ. קדשים אוכל ונמצא מחיים

 פי לע כן הגוונ טוב ליום הז בשר אומרים אלא פסח עליו מלהזכיר ונזהרים ולייבשו הפסח לצורך

 פסח. דמיל קדישושה סבורין שאפילו בשר בהמה אסור, לפי שיהו (ג"ה ה"ד: שם) שפירש י"רש פירוש

ח ששומרם לפס כוונההפסח' לוכשאמר 'חיטים אלו ולגבי חיטים כתב רש"י שאינם דומים לקדשים, 

 לאכלן, ואינו נראה כמי שאמר שימכור ויקנה בדמיהן פסח.

 ושהקדיש שנראה לפי, פסחל זה בשר; שחוטה בין חיה בין, בהמה שום על לומר אסור: שו"עכתב ה

 יוגד: תבכ רמ"אוה. טוב ליום זה בשר: יאמר אלא; בחוץ קדשים אוכל ונמצא פסח לקרבן מחיים

 (ורט) ותולעש אסור, לפסח זה ואמר פירש שלא י"אעפ, (קרבו ועל כרעיו ועל ראשו על שלם' פי) מקולס

 .לפסח אלו חטים: לומר מותר אבל; ו"תע סימן ריש כדלקמן

גן מו ב"חתבו הה. וכשחיט אוסר אפילו עוף, כל שבמינו טעון )הל' מאכ"א בפסח עמ' קכח( מהרי"לה

ר, דאפשר ג אסווכה" כתב שאפילו בדגים אליה זוטאדחומרא הוא שהחמיר. וה )סק"א( אברהם

 מ"בוכ"כ ה ילה.לכתח ר בזהשנכון להיזה )סק"א( חק יעקבשהקדישן לדמים, מדקאמר לפסח. וכתב ה

 לה בפסח.לאכי שומרםכתב שאין להחמיר בדגים, שכוונתו ל )סק"ב( ט"זלכתחילה. וה )סק"ב(

שאסור לאוכלו ויש לקוברו. וראייתו, מכך  )ד"ה ושרי( ב"חכתב הבדיעבד אם אמר בשר זה לפסח, 

פרי וכ"פ ה שהגמ' מקשה מגדי מקולס, ולכאורה מה הקושיא, דלמא גדי מקולס אפילו בדיעבד אסור.

, ולכן בגדי וטלה יש להחמיר בדיעבד 24זו אין עליה תשובה שראיה )סק"ב( מגן אברהםוכתב ה .חדש

כתב שמותר בדיעבד. שהוא איסורא בעלמא משום  )סק"א( ט"זה אולםובשאר בשר אין להחמיר. 

גזירה. בשונה מגדי מקולס, שעיקר האיסור חל על הבשר מחמת האכילה, שהרי לא אמר כלום, 

אבל לא על האכילה. ובגדי מקולס גם יש איסור  כשאומר 'בשר זה לפסח' האיסור חל עליו באמירתו

                                                   
כתב שגדי מקולס אין איסורו אלא לאכול בלילי פסחים שנראה דלשם פסח  )פסחים נג ד"ה גמרא(בחידושי בכור שור  24

 אוכלו, אבל ביום אחר מותר באכילה.
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כנסת כתב שאין להחמיר כלל בדיעבד. וכ"כ ה )סק"א( חק יעקבגם הבעשייתו אפילו לא יאכלנו. 

 ערוך השולחן. ובטעם הדבר, כתב ה)סק"א( מ"בו ברכי יוסף. וכ"פ ה)סימן יח. הובא בשע"ת א( יחזקאל

 שון בני אדם.שהכל יודעים שאמר כך משום שכן דרך ל )ס"א(

אמת בן חשש, שאם ', איל פסחשמה שנוהגים לומר בלשון אשכנז 'בשר זה ע )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

ה אם דה" חיי אדםו דיםי מגפרוכתבו ה .)סק"ב( מ"בוכ"כ ה הקדישו לפסח, הול"ל 'בשר זה לפסח'.

ניכר שכל ש כה אות ב(הלדבר  סח פ"ב)הליכות שלמה פ גרש"ז אוירבךולפ"ז כתב ה יאמר כן בלשון הקודש.

  ותר.מבסגנון לשונו שכוונתו לצורך יו"ט של פסח ולא לצורך קרבן פסח, 
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 תענית בכורות בערב פסח -סימן ת"ע 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 מקור וטעם חיוב תענית בכורות בערב פסח 

 תממכ לוצושני לנס כרז והטעם ,פסח בערב מתענין הבכורות )פכ"א ה"ג( סופרים במסכת גרסינן

  .בכורות

כל בערב שרבי לא א (א"ה י"פ) למיירושב זה למנהג סעד דיש (ד"ע פ"י לז) והמרדכי (יט' סי) ש"הרא כתבו

 ה.זהחמיר כמ"ד נהג לט המפסח לא חמץ ולא מצה, ואיכא מ"ד משום דרבי בכור היה, ומשם נתפש

כורים לפי בם מכת , וטעבכוריםכתב שמא היה מנהגם בזה לפי שפדאם ה' ממכת  )סימן נח( כלבוה

יו מן הורות ישראל אף בכשתכן שהיו כומרי ע"ז שלהם כפי מנהג הקדום שהיתה העבודה בבכורות, וי

 .החוטאים, ואעפ"כ המקום חס עליהם והצילם ולכן צוה עליהם לפדותם

אל ישרל בכורי ם והציי מצרימפני שהרג השם בכור )עמ' רכב( אבודרהםהבטעם תענית בכורות, כתב 

ענו שינצלו ראל התרות ישכתב שמסתמא בכו )או"ח מהדו"ק סימן קלג( יהודה זכרוןמתוכם. ובשו"ת 

פרשת ) לקוט סופרים. בתענימהמגיפה, כמו שמצאנו בכמה מקומות שהתענו להצלה, ולכן גם עתה מ

ה יתה העבודהן פסח קרבכתב שעבודת הקורבנות עד שהוקם המשכן היתה בבכורים, ו בא אות נח(

כורים בה וע"כ מתענים האחרונה של הבכורים, וכיון שחטאו במעשה העגל ניטלה עבודה מהם,

ל ' כוסות בלייית דת ששתלב"י כתב שנהגו להתענות להורו משרים מגידשניטלה עבודה מהם. וב

זה  אלא שאין בטעם)ים מתענהסדר אינה מתאוה וכיוצ"ב אלא לעבודת קונינו שהרי הם מקדימים ו

 . דוקא(לבכורים 

 חייבים להתענות יםאלו בכור 

 לגדו מיהוו בהם גם המכה השהית כמו להתענות לו יש לאב בכור שגם (תקכה י"סוס) העזרי אבי כתב

 . (כ אות"ו )פכ"כ הגה"מ ו. האי כולי מחמרינן לא המכה בהם שהיתה פ"ע אף להתענות צ"א הבית

 כן. נהגו אול תרגימא, מיני לאכול דמותרין יחיאל רבינו בשם (שם) המרדכי כתב

 . םמא בכור בין מאב בכור בין, פסח בערב מתענין הבכורות: שו"עכתב ה

 , משום שהיאוכביםאת הכצע"פ המהרי"ל שצריך להשלים תענית זו, היינו עד  )סק"ב(מ"ב כתב ה

 באדםד עוד הנרא וכן .תלהתענו צריך אין בעיניו או בראשו חש דאם תענית ציבור. עוד כתב,

 רהדב קרובו מאד מועט עורובשי קלים דברים רק לאכול יכול אין התענית ואחר לו קשה שהתענית

 יקייםש כדי ותלהתענ שלא וטבמ כתיקונם כוסות' ד ושתיית ומרור מצה אכילת לקיים יוכל לא ז"שעי

 .ימאתרג מיני רק שיאכל יותר טוב ובזה בזה מ"ומ ,כתיקונם הלילה מצות
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 במ"ה. וכ"כ הר לנחלה בכושהבא אחר נפלים צריך להתענות, דהוה לי )בהקדמה(מגן אברהם כתב ה

אע"פ  חר בן תשעה,ולד אמי שנשכל האמור הוא דוקא בנפל ודאי, אבל ב מרבבה דגול. וכתב ה)סק"ב(

 שמת תוך שלושים, אין צריך להתענות.

א התם דוק אומצד שני שמ נחלה,לשצ"ע לדינא ביוצא דופן מכיון שאינו בכור  )אות ב(חק יעקב כתב ה

פטר  דבר יח, טו()במכתיב  פדיון עניין'וילדו לו', ול )דברים כא, טו(אימעיט מהקרן, דלעניין נחלה כתיב 

ק כתב שמספ סק"ג() ה"חכוי. לנס שניצולו ממכת בכורים ובכור סתם ה רחם, משא"כ כאן שהוא זכר

 א דופן חייבשיוצ "ה(י' שה סקאברהם יו"ד ס)נשמת  גרש"ז אוירבךדעת ה אולםאינו צריך להתענות. 

ת עצמו בסעוד שיפטר ד(מג עמ' )סדר הערוך ח"ב עמ' רפח וח"הורה  גרי"ש אלישיבבתענית בכורות, וה

 מצוה.

 תענית בכורות נקבות 

 איהור ענות,להת דצריכה (צא' יס י"פ) אגודה בספר כתבו בכורה שהיא דנקבה (יד )סימן ל"מהרי כתב

כתב  סימן ד() מהרי"לה אךה. שניצולה בזכות מש )שמות רבה יח, ג(פרעה, שאמרינן במדרש  בת מבתיה

ע"פ בית מתענה אדול הו שגשלא נהגו שהנקבות מתענות אע"ג שגם בהן היתה המכה, כמו שלא נהג

 שגם בהם היתה המכה.

  .(ל"מהרי) (כן המנהג ואין), מתענה בכורה נקבה שאפילו שאומר מי ויש: שו"עכתב ה

 ."ד()סק מ"בה ביאר שהתורה לא נתנה קדושת בכורות לנקבה לשום דבר. וכ"כגר"א ה

"מ שמ י"ב תשובה ב(ח"ג פ) יוןלצ אורואשה שהיא בכורה ונהגה להתענות תענית בכורות, כתב בשו"ת 

ה ע"פ שלא שמענית אהתע אם יביאו לה מאכל מסעודת סיום מסכת, יכולה היא להקל להפסיק את

 את הסיום, כיון שהמנהג הוא שאינן מתענות.

 פטירת התענית בסעודת מצוה 

ת מילה, סעוד אכול עללשיכולים הבכורים  )או"ח סימן ג( מהר"ש הלויבשם  )סק"א(כתב העו"ש 

)סימן ר "ת חוות יאיב בשו. וכתשכיום נוהגים להקל בכמה מקומות )סק"י( "במוכתב ה והמחמיר תע"ב.

ון ש להקל, דכיימסכת ו את השגם אם הבכורים עצמם לא למד )יש"ש ב"ק פ"ז סימן מו( מהרש"לבשם  ע(

 להמסיים תקבציםשמג שאצל המסיים הוא סעודת מצוה מצטרפים לסעודתו. וכתב המ"ב שהמנה

טעם ב .עודהס עושין כ"אחו בסיומו עמו ומצטרפים ושומעים המסכת לפניהם ומסיים שסיים קודם

על  ענית זו אלאתליהם לו עשנראה שלא קבפרי חדש הדבר שנהגו הבכורות להקל בתענית זו, כתב ה

פסיד. נדרים לא ה התרת בלא דעת שאם תארע סעודת מצוה יוכלו לאכול בה, ולכן המיקל לאכול בה

, וגם סח הטורח רבפבערב ות, ותב שבזמנינו נהגו להקל, מפני חלישות הדורכ )ס"ה(ערוך השולחן וה

על כך  ענות, וסמכום להתכולייאכילת המרור בלילה אינה יפה לבריאות, ולכן החשיבו עצמם כאינם 

 שתענית זו כלל לא מוזכרת בגמ'.

. צריכים התרה ולמנהגם אם ירצו לאכול כתב שבמדינותיו נהגו להחמיר. )בהקדמה( מגן אברהםה אך

שמי שעושה סעודת סיום מסכת לבכורות הוא  נוב"יכתב בשם ה )ב, רסא(ובשו"ת תשובה מאהבה 
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, וכן )עולת ראיה ח"ב עמ' רמג סק"כ(גראי"ה קוק שלא עפ"י הוראת חכמים. וכן נראה שהיתה דעתו של ה

שגם מי שמתענה בעד בנו הבכור יכול לאכול בסעודת  )אות טז( שעה"צוכתב ב היה מורה בנו הרצי"ה.

 מילה או פדיון בלא התרה.

בתשעת  לגבי סיום עג( נא ס"קי' תק)לקמן ס מ"באם לא נזדמן לו בדרך לימודו לסיים את המסכת, כתב ה

לגבי תענית  ז(ימן שיאו"ח ס)האלף לך שלמה הימים שלא ימהר או יאחר בשביל זה. וכ"כ בשו"ת 

כבוהו יולא סיום שע מודו,ך ליב פסח, שאין מועיל לפטור מהתענית אלא סיום בזמנו דרבכורות בער

ח"ד  כתב יד,מ) רעק"אובשו"ת  ,הביהוד נודעבשם ה )ב, רסא(עד ערב פסח, וכ"כ בשו"ת תשובה מאהבה 

 ם כדי שיוכלת הסיוו לאחר אכתב שמנהג העולם למהר א )ב, צג( יצחק מנחתבשו"ת  אמנם. סימן סד(

ממהר הש נב ב אות יד(צרים אשין המ)סידור בית יעקב דיני בים בערב פסח, ונראה שסמכו ע"ד היעב"ץ לסי

ד אינו נחשב בין מה שלומינו מאם או, הרי הוא זריז ונשכר, לסיים לימוד ספר יותר מכפי סדרי לימודו

פיטור  שםפסח ל ה בערבלהקל גם כשמסיים בכוונכתב שנהגו  )עמ' רט( חזון עובדיהב לסיום.

 הויגר"מ אלדעת ה הני.מהתענית. אבל להשאיר לאחר זמן קטע ולסיים בערב פסח נראה דלא מ

ני ה שבועות לפיים כמסאם  שיש להתיר לעשות את הסיום אפילו )מקראי קודש הררי פ"א סל"ז הע' נה(

 ע"פ, ושייר רק כמה שורות.

לשמוע את  שצריך ה(כו אות א, צ)שנה  בא"חבכור הסומך על השתתפות בסעודת סיום מסכת, כתב ה

ני שלמה )מעד וירבךש"ז אגרה הולסמוך על שמיעת הסיום בטלפון, הור הסיום ולהבין את הנאמר שם.

ל צירוף שאי לסמוך עריום, ם הסשבשעת הדחק כגון מי שאירע לו אונס ואינו יכול להגיע למקו עמ ב(

 לסיום ע"י שמיעתו בטלפון.

ו ואת אביו ת עצמטר אשפו )קובץ מבית לוי ח"א עמ' מ( ש וואזנרגר"קטן המסיים מסכת, הורה ה

 מהתענית, ואחרים המשתתפים בסיומו פטורים. 

 תחמנכתב בשו"ת  בה, ובענין שיעור האכילה שיש לאכול בסעודת המצוה כדי שיחשב למשתתף

שו"ת כילה. וכ"כ באיעור של שם שאין לסמוך על שתיית יי"ש וכיוצ"ב, אלא ראוי לאכו )ט, מה( יצחק

ית תמרים יתכן שאף כזין. ויעית ישיש לאכול לפחות כזית מזונות או רב )ח"ג פי"ב תשובה א( לציון אור

ין . ולכן אם אפירות אפילווכתב שצריך שיטעמו כזית,  )עמ' ריב( חזון עובדיהב נחשבת לסעודה.

סור תענית ו כלום, ואיה אינם, זנותנים לבכורות לטעום, והשומעים את הסיום הולכים לביתם ואוכלי

ו אזית מזונות דבעי כ (הע' נג )מקראי קודש הררי פ"א סל"ו גר"מ אליהודעת הבכורות רביע עלייהו. 

 חרים.ת אקח מפירויאלו  בריםרביעית יין, או לפחות כזית פירות משבעת המינים. ורק אם אין מד

ת אי להפסיק אינו רששא שם() לציון אורובכור ששמע סיום מסכת ולא השתתף בסעודה, כתב בשו"ת 

חמת ענית מפטור מתנחלקו הפוסקים האם הכתב ש )שם( יצחק מנחת, בשו"ת מאידךהתענית. 

ולכן  סיים,ל המשהשתתפות בסעודת מצוה היא מעצם ההשתתפות בסעודה, או שהוא יו"ט 

עם טמ גם אם לא , ומ""א(ספ"ח  )הליכות שלמה פסח גרש"ז אוירבךלאכול בסעודה, וכ"ד ה לכתחילה יש

 .*(13 "ד הע'פ)סידור פסח כהלכתו  גרי"ש אלישיברשאי להפסיק את סעודתו, וכ"ד ה
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 ךאת התענית. אהפסיק לאי שרש )חוט שני פסח פ"א סק"ז( גר"נ קרליץאדם שלא שמע את הסיום, דעת ה

אם מבין,  ודה רקל בסעסיים בעצמו את המסכת רשאי לאכו אמשמע שבכור של )צו, כה(בא"ח מה

 ם אינו נפטרת הסיואמע ששאם לא  )שם(גרש"ז אוירבך ומשמע שאם לא שמע לא יאכל. וכן הורה ה

)עמ'  עובדיה חזוןוכ"פ ב .ן מט()קובץ פסקים ותשובות מהגר"מ גרוס סימ גרי"ש אלישיבמהתענית. וכ"ד ה

 .ריב(

 לימוד שעליו רשאי לערוך סעודת סיום  מה נחשב 

א למד לגמ', גם אם יות בת הסוגשהוא באופן שהבין א ות רבנו ח"ב עמ' נז(ח)ארהורה  קנייבסקי גרי"יה

נ"ד יש ח"ג פ)אשרי הא שיבאלי שגרי"רש"י ותוס', אבל אם רק קרא בלא להבין אינו נחשב לסיום, וכ"ד ה

 ת כל סוגיותאהבין ריך לשכדי לעשות סיום מסכת צ עמ' קצט(אות י, סידור פסח כהלכתו ח"א הוספות 

שיכול  כתב "ב תשובה א(ח"ג פי) וןלצי אורהמסכת, אפילו בהבנה שאינה לעומק, ולא די ברובה. ובשו"ת 

  לעשות סעודה רק אם למד את המסכת בהבנה עם רש"י.

יטן, ו אפילו השמאפיו, בלים גם אם במהלך הלימוד קרא איזה שורות בהרהור מבלי שהוציא את המי

סח פהליכות שלמה ) וירבךא זגרש"שנחשב שסיים את המסכת. וכן הורה ה )שם(כתב בשו"ת אור לציון 

 .כתם מסונחשב ככל סי תיה,שהואיל והשלים את רוב לימוד המסכת בכל ענייניה וסוגיו פ"ח ס"ב(

מ"מ על ליה סיום, וערוך עשאין ל ()שם לציון אורומסכת שאין עליה גמ' אלא רק משניות, כתב בשו"ת 

 ות רבנו שם()אורח בסקיקניי י"יגרמסכת תמיד אפשר לעשות סיום, אף שאין בה אלא מעט גמרא. וכ"ד ה

מבית לוי ח"ז  )קובץ אזנרר"ש ווגעת ה. וסיום סדר משניות, ד)אשרי האיש ח"ג פנ"ה אות יד( גרי"ש אלישיבוה

סיום ש להקל גם ביהדחק  בשעתפסק ש (. יבי"א ח"א סימן כו)עמ' רי עובדיה חזוןב שנחשב סיום. עמ' כז(

 א לעצמו אבלזה אלבהקל למסכת משניות עם פירוש רע"ב, וקצת מקיצור תוס' יו"ט. ומ"מ אין 

יני לא הבנת עניגם ל זוהרהלפטור אחרים מהתענית אין זה כדאי. והוסיף שגם סיום אחד מספרי 

 הסודות שבו מועיל.

 קנז( )ח"א סימן שהמ גרותא"ת חבורת אנשים, כתב בשווסעודה לרגל סיום לימוד ספר מקרא בעיון ב

ש רבותינו פירו כמו שנחשבת לסעודת מצוה. והוסיף שהוא בתנאי שלמד את הפירוש האמיתי

. ירוש האמיתיים לפכוונהראשונים, אבל לא שלומדים את הפירוש מאנשים בעלמא, שלא תמיד מ

ית. טור מן התענכת, ופמס ך נחשב כסיוםהורה שסיום לימוד אחד מספרי התנ" )שם( גר"ש וואזנרה

 וסיים בערב י תומונביא לפדהיינו רק אם למד את הכתב  )או"ח סימן שפו(אלף לך שלמה ובשו"ת ה

ם אף אם וד נחשב לסיולת הלימום מע)ושונה דינו מהלומד מסכת, שמשפסח, אבל לא אם למד כדי לעשות סיום 

 .למד רק לצורך זה(

 סעיף ב':

 פסח בשבת הדין כשחל ערב 

 שלפני חמישי ביום הבכורות מתענין בשבת פסח ערב חל שאם (קכו' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 וקנח י"ק' סי ת"שו, ד י"סוס נ' עמ פ"ע' הל) מולין י"מהר בשם (תשעא' סי) והאגור (ער' סי) רוקחה , וכ"כהשבת
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 אלא שאינו מאחר ידחה ונדחה הואיל עיקר כל להתענות שאין בשם אביו, אגורכתב ה אך. (א אות

 .מנהג

 םשאינ ריםאומ ויש', ה םביו הבכורות שמתענים אומרים יש, בשבת פסח ערב חל אם: שו"עכתב ה

 . הראשונה כסברא לנהוג יש אבל: רמ"אוכתב ה. כלל מתענים

ולים לטעום שיכ ' נא(ע"פ עמ )הל' מהרי"לבשם  )סימן תקס(אם קשה עליהם התענית, כתב המטה משה 

 .)סק"ו( מ"בוכ"כ הו קודם שיבדקו החמץ, או יצוו לאחר לבדוק. המש

 תענית האם בשביל בנה 

, כורב האב יןא ואם; קטן יןכשעדי הבכור בנה תחת מתענה האם, בכור כשהאב ונוהגין :רמ"אכתב ה

 . שיגדל עד בנו בעד מתענה הוא

 )סק"ב( םהראב מגןוכתב ה כתב שאין האם צריכה להתענות, )סימן תקסגא. הובא במג"א ב( מטה משהה

כ"כ ו כמו נדר. ת הויאח ה פעםתשבמקום צער יש להקל, וכ"ש במעוברות ומניקות מיהו אם התענ

 .)סק"ט( מ"בה

ך יום אין צרי לושיםבנו ששלא נתמלאו ל שאם )פ"י סימן יט אות פ( קרבן נתנאלכתב רעק"א בשם ה

לידי קולא  חומרא דאתי ם היא. וגשלא יתכן שיהיה חיוב זה יותר ממצות פדיון הבן להתענות בשבילו.

בכור לו נולד לו השאפי כתב א, יז() יעקב שבותבשו"ת  אמנםלהתעננות בניסן ובערב יו"ט ללא צורך. 

 ריך האב להתענות בערב פסח.צבליל ערב פסח, 

ים טן. אלא נוהגבן הקור ההאם מתענה עבשהספרדים לא נוהגים ש )מאמ"ר ח, כז( גר"מ אליהוכתב ה

 לחנך הקטן שיסיים מסכת לפי כוחו, או שילך לשמוע סיום מסכת.

 סעיף ג':

 תענית שאר אדם בע"פ 

 )קח.(שנינו בפסחים 

ס הוה, דאי איסתנידשת "רב ששת הוה יתיב בתעניתא כל מעלי יומא דפסחא... שאני רב ש

 ליה מיכלא"אורתא לא הוה מהני ל -טעים בצפרא מידי 

 ,ינמ אי .מלאכול עצמו ומרש אלא ,דוקא לאו בתעניתא יתיב הוה ששת רב (רב ה"ד) תוספותה כתבו

 .מלאכול ונזהר נזכר שיהא כדי תענית ממש עליו מקבל היה

 .לתיאבון מצה שיאכל כדי, פסח בערב מתענה האיסטניס: שו"עכתב ה
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 אכילת פת אחר שעה עשירית -סימן תע"א 
 סעיפיםובו ג' 

 סעיף א':

  אכילת פת, פירות וירקות 

 )צט:, קז:(שנינו בפסחים 

לו אגריפס ע: אפיא שמת: גמרא: ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. משנה"

 סמוך למנחה ... אלאא יאכל עד שתחשךאותו היום ל -המלך שהוא רגיל לאכול בתשע שעות 

 שמע לן. אבל, קא מידן דמידכארבע שעות  -פס קטנה תנן... מהו דתימא: תשע שעות לאגרי

 מטביל הוא במיני תרגימא"

 צהומח שעות מתשע גופה דמנחה ולמעלה שעות מתשע קטנה למנחה סמוך (ב' סי) ש"ראה כתב

 שעות. תשע לה וסמוך ולמעלה

ל בערב בשעה לאכו יה רגילהפירש שאגריפס המלך היה אוכל בתשע שעות, ואפ"ה  (ג"ע לו) מרדכיה

וכן  ל שלא יאכל,, קמ"אוחרשכל בני אדם אוכלים, א"כ יכול לאכול מצה לתיאבון אע"פ שאוכל מ

 .(דתימא מהו ה"ד שם) ם"רשבפירש 

 - רגימאת ינימ ם"רשב פירש וכן .בהן וכיוצא פירות כגון תרגימא במיני פתו מעביר .(כג) ף"ריהכתב 

י בתוספתא ון, דהרכתב שאינו נכ (יט' סי) ש"ראה אמנם. )יומא עט:( תוספותהוכ"כ  .ובשר פירות כגון

שת ה אלא על חמת אינרכת מזונו', ובמזונות מיני בורא תרגימא מיני על מברכיןאיתא ' )ברכות ד, ד(

שיל שהם תב (ה' סי די כלל) תשובהב כ"וכ, ומשמע שמיני תרגימא אינם פירות. :(לו ברכות) המינים בלבד

  .לאכול מותר וירקות פירות אוהעשוי מחמשת המינים. 

. )שם( ףרי"ן משמע מהם. וכסו מהשלא ימלא כרי )ו, יב( רמב"םאע"פ שהותר לאכול פירות וכד', כתב ה

 ל.לאכו לתאבון, אין לווהעקרון שכל דבר שיאכל ושוב לא יאכל בלילה מצה 

 מעט וכלא אבל, תיאבוןל מצה שיאכל כדי, ולמעלה עשירית משעה פת לאכול אסור: שו"עכתב ה

 הכל לתובאכי זיקמ מעט אוכל אפילוש איסטניס הוא : ואםרמ"א), מהם כריסו ימלא לא אבל, ירקות או פירות

  .(ירוחם אסור. רבינו

ות, ד אחר ט' שעעודתו וך סעכתב בשם רש"י ומפרשים נוספים, שאם יודע שימש )סק"א(מגן אברהם ה

ן ול לאחר הזמל לאכהתחי שאםפרי מגדים . וכתב ה)סק"ט( מ"בוכ"כ ה לא יתחיל אפילו קודם ט'.

 פוסק, כיון שהתחיל באיסור.

פ וכ" מעיים. בבני מטבל שבשר ודגים מותר, שהרי אמרינן בגמ' ששמש )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

ם אחר השעה גוכלו הקל לאלשיתכן שיש  )סק"ח( כה"ח. ותבשיל העשוי מקיטניות, כתב )סק"ג( מ"בה

 העשירית, כיון שאינו משביע כמו תבשיל מחמשת המינים.
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 )לה:(שנינו בברכות 

 הגרריה ללבייכי דני הכ"וחמרא מי סעיד? והא רבא הוה שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא 

 ובא גריר, פורתא סעיד"ט -וניכול מצה טפי! 

 רוצה אםו ,ולמעלה מנחהה מן פסח בערב יין לשתות שאסור משמע מכאן (טובא ה"ד) תוספותה כתבו

רב או  ות הןין מותר לשתכתב שי טורה אמנם. גריר מיגרר דטובא הרבה לשתות צריך יין לשתות

צת ת, שאע"ג שקתוספומחרת אדהוא דלא כמאן. אך כתב שיתכן ויש מפרשים  ב"ימעט. ותמה עליו ה

לוק ירש שאין חיפ ב"חה לה.עשירית ולמע משעהגם סעיד, אינו סועד כ"כ שיאסר מחמת כן לשתותו 

 ט"זה אךעד מעט. ה וסוהרב בין רב למעט אלא כוונת הגמ' היא שכל כמות יין ששותה, הוא גורר

תוס', כ. לכן ביאר ה לזהזכים כתב שא"א לומר שתי מדות אלו יחד, שהרי סועד וגורר הם הפ )סק"ב(

ע"כ יא דמכיון שטור ההדעת ושכששותה מעט הוא משביע וסועד ולא גורר, והרבה גורר ולא סועד. 

 ל מה שמוסיףנו שכשמיעישתה הרבה, מש"ה יכול לשתות קודם הלילה מה שירצה. ובא הטור לה

התוס'  ן חילוק ביןיו אילדבריף לו תאוה לאכול, ואין חשש לשתות יותר מב' כוסות. ולשתות מוס

  הטור מצטרף.ה, וללמעלותוס' לא מצרפים השתיה של הכוסות למי ששותה ממנחה לטור, אלא שה

 נימפ, ותהש, הרבה יין תותלש רצה אם אבל, סעיד דמיסעד משום, ישתה לא מעט ויין: שו"עכתב ה

 .המאכל תאות גורר הרבה שותה שכשהוא

ל מה ששותה ות וככוס מותר לשתות בין הכוסות, הוא משום ששותה שניכתב דאע"פ ש מרדכיה

ב רן שיש הפסק , כיודולהשמה ששותה קודם לכן אינו חשיב לכמות ג ב"חחשוב להרבה. וביאר ה

ת, אבל לה אחלאכי כתב שכל מה ששותה סמוך לסעודה חשיב )סק"ד( מגן אברהםביניהם. וה

 כשמפסיק בנתיים נסתמה האיצטומכא. 

כי  ד שיהא שבע,רבה עכך ה ע"פ דבריו למעלה, דפשוט שאין בכלל זה שישתה כל )סק"ב( ט"זכתב ה

 קייםלגם לא יוכל שוסיף , וה"ח()סק מ"בוכ"כ ה הוא ודאי מקלקל תאות המאכל, והחוש יעיד על זה.

 את מצוות הלילה.

סות תר. ושתי כועיד ומונים מרוב כוס לא ספדמסתברא שבפחות מכוס או על כל  ז(-)סק"ו מ"בכתב ה

 של רביעית או רובן יש לחשוב להרבה ושרי.
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 סעיף ב':

 איסור אכילת מצה ביום י"ד 

  (א"ה י"פ)שנינו בירושלמי 

 ו בבית חמיוארוסת על חמיו והבא"א"ר לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית 

 לוקה"

ין ך לפני כן אצה, אמאכול לכתב דנראה שדווקא מזמן איסור חמץ ואילך אין  )פ"ה סימן ז(רא"ש ה

 ה"ד שם תמלחמו) ן"רמבה אך .(שחל ד"י ה"ד: טו) ה"רזה דעת שכן (ירושלמי' גמ ה"ד שם) ן"הר וכתבאיסור. 

 רבוה אייתור דחה ן"והר ,אסור כולו היום דכל מוכחא הירושלמי דסוגיית ואמר עליו השיב (אמר

  .אסור היום שכל נראה )ו, יב( ם"רמבה שמדברי כתב המגיד

 לו יםשמספר מה ומבין שיודע כך כל דעת לכלל הגיע שלא דקטן (קכה' סי) הדשן תרומתב כתוב

 לשיוכ קטןה הגיע אם םאמנ .פסח בערב מצות להאכילו , מותרמצרים ביציאת ונפלאות מניסים

 .מצה להאכילו דאין נראה להבין

 בשם ובריןע אלו פרק ן"ר) עשר עהארב יום כל לאכול אסורים, בלילה בה שיוצאין מצה אבל: רמ"אכתב ה

 סימן ה"ת) כילולהא מותר, יםמצר מיציאת בלילה שמספרין מה יודע שאינו וקטן. (ו"פ והמגיד ם"הרמב

 .(ה"קכ

שהוא  סק"ז() עקבחק יהוכתב  דמשמע שביום י"ג מותרים לאכול מצה. )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 ד,כבר מליל י" ל מצהין לאכוכתב שא )ח"ג סימן כז. ובא"ח צו, אות כו( פעלים רבבשו"ת מעמוד השחר. 

 לת מצה משעהמאכי המנעלמשום שכ"ד כמה פוסקים כדי שאכילת המצה תהיה חביבה עליו, ושיש 

יב ישלגרי"ש אדעת ה מיו.שחלה עליו חובת ביעור חמץ, ושאז כבר נחשב כבועל ארוסתו בבית ח

 צאת בהאכול מצה שיכול ללשראוי יותר להחמיר בליל ע"פ שלא  (18)הגדה של פסח על פי פסקיו עמ' 

א ד מצה, והביליל י"באכול סובר שמותר ל הזכרון אש תמיד עמ' קצח( ר)ספ גר"ח מבריסקה אמנם י"ח.

 "ד.יליל ומשמע גם ב ראיה לכך מההגדה 'שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה'

 אגרות"ת תב בשוכדבר ובטעם ה כתב שיש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש. )ס"ק יב( מ"בה

אסר החמץ דם שנוד קושכיון שנהגו כדעות שאסור לאכול מצה ע ולמה( )ח"א סימן קנה ד"ה משה

פסח,  לדרוש בהל' חיליםשמת באכילה, היה מקום לאסור אכילת מצה כבר ל' יום קודם הפסח, משעה

ם בא שבימיצב ייליםחמ"מ אלא שלא רצו להטריח כ"כ על הציבור, ולכן הנהיגו איסור מר"ח. ו

ע' האורחות הלכה  סח פ"חלמה פש)הליכות  גרש"ז אוירבךצות, דעת ההסמוכים לפסח מספקים להם רק מ

 שיכולים לאכול מהמצות. (12

 ביטול אלא שאינו רדב מ"מ ,וראיס דבר בידים לקטן להאכיל דאסורביאר, דאע"ג  )סק"ז( מגן אברהםה

 שכבר מאחר ,זה בעבור מרול שייך דלא להאכילו אסור היודע קטן אבל .בידים להאכילו מותר ע"מ

 .ס"ק יג() מ"בוכ"כ ה .לקטנה קטן בין חילוק ואין (ה"ת) ממנו כריסו מילא
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ה סור, וגם מצחמץ אשום שמשע"כ אוכל מצה עשירה בזמן שמותר לאכול,  )פ"י סימן א(רא"ש כתב ה

 מצהבפ הוא דוקא ה בע"אכול מצמותר. שכל האיסור ל תרגימא מיניו ,ירושלמיאסור לאכול, כדברי ה

 .חובתו ידי בה לצאת שראויה

 היהש לא א"רשבה נוהג היה וכן ,פסח קודם חזרת לאכול שלא נהגו יש :(מד ד"ח ה"נ) ירוחם רבינו כתב

 .כן נונהג לא ואנו ההוא גלמנה טעם איןש ב"יכתב ה אך. הקדמונים מנהג לשנות שלא אלא ,אסור

 אכולל שלא ןנוהגי ויש: כתב רמ"אוה. עשירה מצה לאכול מותר עשירית שעה וקודם :שו"עכתב ה

 לבלי לאכל כדי ,פסח של ראשון ביום וכן, (ג"ח ה"נ ו"תא) לתיאבון מרור לאכול כדי, פסח בערב חזרת

 עוד יןמחמיר ישו. (בו כל) עמאט מהאי ראשון ביום מצה באכילת למעט קצת נוהגין וכן. לתיאבון שני

החרוסת באה  : כי אין)דרכ"מ ה הואה למנהג לחוש ואין, לתיאבון החרוסת לאכול כדי, פירות לאכול שלא

 לבא לאש, פסח בערב מצותה לשבור או לפרר שלא מחמירין ויש. לאכילה שנאמר שנצרך לאכלה לתיאבון(

, ןושמ ייןב ונילושה תפררהנ כ"ואח כתקנה שנאפה מצה. לזה גם לחוש ואין, (ו"מהרי) מהם לאכול

 .(ב"מהרי) פסח בערב לאכלה ואסורה עשירה מצה נקראת אינה

אם ש חב"וה ח ד"ה ויש(ת ה' מגבורו) מהר"לוכתבו הבלבד,  תפירוש מצה עשירה, היא שנילושה במי פירו

 סק"ה()גן אברהם מה מנםא. חיש בה מעט מים יוצאים בה בשעת הדחק, וא"כ אסור לאוכלה בערב פס

וא"כ  ות נרגש בה,י פירמטעם כתב שאפילו ערב בה קצת מי פירות אין יוצאים בה משום מצה, כל ש

 .ק"י()ס "במו )סק"ה( יעקב חק, חדש פרימותר לאוכלה בתורת מצה עשירה. וכ"כ ה

כ"כ ו א מצה היא.ם, שמל היושמצה כפולה ונפוחה אין לאכלה בערב פסח כ )סק"ו( מגן אברהםכתב ה

 .יב()ס"ק  מ"בה

 כ"אח תנאפי אפילוו', שה כתקנה ואח"כ נתפררה וכתביאר לגבי מצה שנאפ )סק"ח( מגן אברהםה

כ"כ ו .(ל"מהרי) ונימוח ירהקד המעש דהוי ,מ"במ ומברך לאכול מותר ונתבשלה מפוררת אבל ,שנית

 .)ס"ק יט( מ"בה

 ינומדינותב שנוהגין ווכמ בשלה אם אבל ,בשלה בשלאשכל האמור הוא דוקא  )סק"כ( מ"בכתב ה

 שעה ודםק לאוכלה ותרמ ,ראשון בכלי מבושלת מצה או קניידלעך שקורין ממצה כדורים לעשות

מבושלת  ל מצהמותר לאכו ובאמת שנחלקו בזה הפוסקים האם .מצה מיקרי לא בודאי דזה עשירית

טעם  שאין בהפני סח, מיל פבע"פ, המתירים אומרים שהואיל ואין יוצאים בה י"ח אכילת מצה בל

ליה מכיון שחל ערים דאומ מצה, לפיכך דינה כמצה עשירה ואין איסור לאוכלה בע"פ. והאוסרים

 אומר ו, לט( עמ' רס. ויביע)יה ובדחזון עאיסור בעודה אפויה, אע"פ שנתבשלה לא פקע מעליה האיסור, ב

 הביא שתי הדעות ופסק כדעה ראשונה.

עולה שכל זמן שאין עליה תואר  כ(-)ס"ק יט מ"במהעוגה,  אם עירב ביצים וכד' עם קמח מצה ועשאם

גר"מ כך משמע שדעתו של ה. )ס"ק לג( כה"ח, וכ"נ מלחם ברכתם מזונות ומותר לאוכלם בערב פסח

)ח"ג פי"ג  לציון אורבשו"ת  אולם שאם המצה כתושה מותר. הע' ו( )מקראי קודש הררי פ"א אות ה אליהו

 גרי"ש אלישיבוכן הורה ה .)ח, קיז( הלוי שבטוכ"פ בשו"ת  בערב פסח,שאסור לאוכלה כתב  תשובה ג(
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ערב פסח שחל הליכות שלמה פ"ח ה"ד עמ' קפב. ) אוירבך גרש"ז, וכ"ד ה(31ח"א פט"ו הע'  )סידור פסח כהלכתו

, וביאר שמאחר ואם קובע עליה סעודה חייב בברכת המזון, אינה דומה לקניידלעך בשבת פכ"א ס"ה(

. ע"ע בהליכות עולם ח"א פ' )עמ' קצט חזון עובדיה )ח"ב עמ' רמג סכ"ב(עולת ראי"ה וכ"כ ב תבשיל.שנחשבים 

 ועוד. (צו הע' יח שאם טחנו מצה ולשוה בשמן ודבש, נראה דבהחזירה לסולת גמורה הויא מצה עשירה גם לרמ"א

 מגדים פריבישול, והבמו כ מקלים ג()כלל קכט סי" חיי אדםו )ס"ט( גר"זנחלקו הפוסקים, ה ולגבי טיגון

ל הימנע מלאכולראוי  שבע"פ ה ג()ח"ג פי"ג תשוב לציון אורולכן כתב בשו"ת מסתפק בזה.  )א"א סק"ח(

כלן, אוי שלא לאורשמן  מעטיגנן בטמצה מטוגנת כל היום, וכן קציצות מפירורי מצה שלש אותם ו

תיר הר"מ אליהו גה. והקל בזהי ו, לט()יחוה דעת א, צא. יביע אומר  גרע"יה כיון שלא התבשלו במים.

 .)מקראי קודש שם הע' י(במצה כתושה 

 סח. וכן צידדערב פאכול בלשאסור  )ח, לז( יצחק מנחתואפילו מצה של חמץ בזמנינו, כתב בשו"ת 

ח הוא כדי ערב פסבמצה  ומשום ששורש איסור אכילת )מקראי קודש פסח ח"ב סי' כה( גרצ"פ פרנקה

 מצוה. ל מצתשעמה תאבון, והרי טעמה של מצת חמץ שבזמנינו היא כטשיאכל מצת מצוה ל

ב יל הסדר, כתצה בל"ח מיולעניין מצות שנאפו בכוונה שלא לשם מצות מצוה, וא"א לצאת בהם 

 גרש"ז. וכ"ד ה(מ)ד,  נתן רותלהולאסור אכילתם בליל פסח, וכ"פ בשו"ת  )ח, לז( יצחק מנחתבשו"ת 

 ףסור חמץ, ואל באילהכש שהרי מקפידים בהכנתה שלא תחמיץ כדי לא )שש"כ פנ"ו הע' מז( אוירבך

גם בשו"ת  .ה י"חבוצא ישלא שמר עליה במפורש לשם מצת מצוה, מ"מ הרי לדעת הרבה פוסקים 

 , אין להתיר לאוכלה בע"פ.שום הבדל כתב דמכיון שלא ניכר במצה עצמה )או"ח סימן כט( ומגן שמש

ת נמנע לבער אהב שמן ם וכיוצ"שבמוסדות ציבוריי (. חזו"ע עמ' ראכו)ג,  דעת יחוהכתב בשו"ת  אמנם

אלו שנעשו  מצות אכלושאריות החמץ מסעודות השבת, נחשב הדבר לשעת הדחק גדול ואפשר שי

יוסף סימן  )ישא לישיבי"ש אגרה בכוונה שלא לשם מצות מצוה, ובליל שבת יש יותר מקום להקל. וכ"ד

נעא יש להקל שבצי כתב שם() יצחק מנחתונות וכיוצ"ב. גם בשו"ת במקום שעת הדחק כגון מל צא(

ש דול אפשר שיוחק גדשבמקום  (ד)ח"ג פי"ג תשובה  לציון אורבבתי חולים ומחנות צבא, וכ"כ בשו"ת 

ות כשרות לו מצום שיאככתב שגם במק )אורחות רבנו ח"ב עמ' יב( אוירבך גרש"זה אךלהקל בזה. 

פו צות אלו שנאמאכלו לא ישיאכלו מצות באיסור כמו כל השנים ו האסורות באכילה בע"פ, מוטב

 פ. ת בע"מצו שלא לשמה, כי במשך הזמן ישכחו את ההיתר ויתירו בכל אופן לאכול

 סעיף ג':

  התחיל לאכול קודם זמן האיסור ונמשך 

 )ק.(שנינו בפסחים 

דה בערב לכה כרבי יהוהינא: חנ "אמר רבי יוחנן, ואיתימא אמר רבי אבהו אמר רבי יוסי בר רבי

וסי הודה. רבי ירבי י ברידהפסח, והלכה כרבי יוסי בערב שבת... דתניא מפסיקין לשבתות, 

 אומר: אין מפסיקין"
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אע"פ  (ול אמר ה"סוד. ק) ם"רשב פסק ,הלילה עד סעודתו ומשכה' י שעה קודם לאכול התחיל אם

רש שולחן. ופי עקירתו ביק סעודתשבשאר שבתות וי"ט קי"ל פורס מפה ומקדש, בפסח צריך להפס

 משךונ תשע קודם לאכול התחיל םשא (לו אמר ה"ד) ד'מפסיקין' היינו עקירת שולחן. ולכן כתב )ס"ק לא(

 סח.פ לשם ולהחזירו כשיחשיך מיד השולחן לעקור צריך שחשכה עד אכילתו

 דמשמע סימן ב()רא"ש תב הלא הביא את דברי ר' יוחנן שהלכה כר"י בערב פסח, וכ רי"ףה אולם

 אינוו הכוס על ומקדש פהמ פורס אלארכת המזון, וב שולחן בעקירת להפסיק צ"א בפסחשפסק שגם 

 ן"ברמוה (כתב ה"ד .יט) ה"רזה, רא"שוכ"כ ה .סעודתו וגומר המוציא ברכת ומברך ג"בפה עליו מברך

  .(אמר ה"ד שם מלחמות)

 בשבתות כמו דינו, ילההל עד סעודתו ומשכה עשירית שעה קודם לאכול התחיל אם :שו"עכתב ה

 נאים גדיםב וללבוש ובט יום בערב לגלחו לרחוץ ומצוה: רמ"א)'. ו סעיף א"רע סימן שנתבאר טובים ימים ושאר

 .(ב"ורס ס"ר סימן לעיל ועיין, בשבת כמו

 לאכול הגיןנו דאין ד("תמ סימן יל)לע א"רמה מנהג דלפי )סק"ט(מאמר מרדכי ו )ס"ק יא(חק יעקב ה כתבו

 שייך לאו מתחלה פת אכל אל דהרי ,דמחבר דינא עיקר כל כלל שייך לא ,פ"בע אפילו עשירה מצה

 .בסעודה התחיל לומר

 חזורל צריך אינו סעודהה בתוך מתחלה יין שתה אםשלפי מסקנת הפוסקים,  )ס"ק כא(מ"ב כתב ה

 לתאכי על רק יברך אכילהל וכשמגיע כנהוג הגדה אומר כ"ואח ,לבד קידוש רק היין ברכת ולברך

 . הסעודה בתוך שהוא כיון המוציא ולא מצה

 נכון הנחהמ תפלת ואחר ,הרגל לכבוד ויטבול ,המרחץ לבית ילך חצות אחר )ס"ק כב(מ"ב כתב ה

 .עלבפו קיים כאלו הוא ברוך הקדוש לו ויחשוב פסח קרבן בדיני שיתעסק
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 דיני הסבה וארבע כוסות -סימן תע"ב 
 סעיפיםובו ט"ז 

 סעיף א':

 התכוננות לליל הסדר 

 (קט.) שנינו בפסחים

ו עליו אמרא ישנו. קות שלינותניא, רבי אליעזר אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים, בשביל ת"

ם וערב יום י פסחיערבמעל רבי עקיבא: מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ 

 ישנו" שביל תינוקות, כדי שלאב -הכפורים. בערב פסח 

 - מצה חוטפין :דמפרש ואית, שאלושי תינוקות בשביל הקערה את מגביהין - מצה : חוטפיןרש"יופ

 שישנו כדי - פסחים רבימע חוץ .בהדה עקיבא' דר הא מדמייתי עיקר הלשון וזה, מהר אוכלין

 .הגדה בשעת בלילה ולא ביום התינוקות

, ול על הקודשיף מחם להוסשאע"ג דבשאר שבתות וי"ט יכולי (. ברכות ד, וי, בפסחים ) רא"שכתב ה

כן משמע סח. ופרבן קבפסח לא יאכל קודם שתחשך, שזמן אכילת מצה אינו אלא בלילה כמו 

 :(קכ פסחים) לפסח איתקש מצהו ',בלילה אלא נאכל אינו הפסחשנינו ' :(נו)בירושלמי. וגם בזבחים 

  .יאכלוהו ומרורים מצות על (ח יב שמות) דכתיב

אעפ"כ  ה לילה ממש,שיהי ודאיואע"ג שעד שיסיים ההגדה ויגיע לאכול מצה ומרור יעבור זמן רב ו

 ירקות רשא אכילת וגם ותכוס מארבע אחד שהוא קידוש של כוסש (קלז' סי א"ח) הדשן תרומתבכתב 

 ראויש בשעה ידליהו נמי עיב ,עצמה ההגדה שכן וכל התינוקות שישאלו כדי דעבדינן שינויי ויתר

 .ומרור מצה לאכול

, המדרש יתבב הוא אם אףו; כשתחשך מיד לאכול כדי, יום מבעוד ערוך שלחנו יהיה: שו"עכתב ה

 . תחשךש עד קידוש אמרי לא אבל, ישנו שלא התינוקות בשביל ולאכול למהר שמצוה מפני יקום

ה דוש, ובשבילל הקייא בכלשמצות אכילת מצה ה )גבורות ה' פרק מח( מהר"לכתב בשם ה )סק"א(הט"ז 

 בא הקידוש.

 ו.ך תיכף לביתוליל התפללשגם לעניין תפילה צריך לזרז עצמו לקרות ק"ש ול )סק"ב( מ"בכתב ה

 כשידעו קותהתינו יישנו לאש כדי הסדר לעשות לזרז דהיינו )סק"ג( מ"בלגבי המצוה למהר, ביאר ה

 והגדת שכתוב מה יקייםו ,להם וישיב נשתנה מה ישאלו וממילא ,האכילה עד הרבה ישתהה שלא

 שלא ישנו. ת כדיתינוקוכתב שממהרים להאכיל את ה רשב"ץ. וביבין שמועה לההוא ביום לבנך

 כל מאוד וירחיק. זה כיום גדול שמחה יום הימים בכל ואין" )ח"ג פט"ו אות י( לציון אורכתב בשו"ת 

 נסיונות לו יבואו זה לעומת זה אם ואף. זה ביום לשמוח שיש הגדולה השמחה לעומת רוגז או עצבות

 הוא' ה שבחר לאומה היותנו ששורש וכיון. זה יום בגדלות כשיתבונן בעיניו יקטינם, וכדומה כעס של
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 לתורה כך מתוך ויזכו', ה לעם לבנים שיחנכם, זה בלילה הוא לבנים החינוך שעיקר הרי, זה בלילה

 ."ומצוות

 סעיף ב':

 השולחן ומקום ההסבה סידור 

 ".שיסב עד יאכל לא שבישראל עני אפילו" )צט:(שנינו בפסחים 

. ירותח דרך הבהסיב שישב בומוש מקום ויכין, כחו כפי נאים בכלים יפה שלחנו יסדר: שו"עכתב ה

 .(פסחים ערבי פרק שרי מרדכי) הספסל על ישב, כרים לו שאין עני ואפילו: רמ"אוכתב ה

 יםבכל רבהי פסח מליל וץח לחורבן זכר נאים בכלים למעט טוב השנה לכ )סק"ב( מגן אברהםכתב ה

נחשב  ואינו ,חבפס א"כ יםגוי של במשכנות משתמש היה לא )הל' סדר ההגדה עמ' פח( ל"מהריו .נאים

"ב חאהע"ז ) סופר חתםשו"ת גוי. ובה מקפיד לא בשנה אחת פעם אלא בהם משתמש דאין כיוןד לגזל

ילום נאמר: "וישאשלמה  א זכרכתב שיש עוד טעם להניח משכונות של גויים, שהו אמנם(סימן קלז ד"ה 

 וינצלום את מצרים".

 מצות ארבע כוסות 

נו רבנן ה כוסות תקי"ארבע :(קט)חכמים תקנו שכל אדם ישתה בליל הסדר ד' כוסות, וכך מבואר בגמ' 

 דרך חירות".

שתיה בצוה להרבות שנה מירין סדר שאנו בני חועבדים אינם רגילים לשתות הרבה יין, לכן בליל ה

 . (ז-)פ"ז הל' ו רמב"םכך עולה גם מדברי הולהפגין את חרותינו. 

מים והגדה". פע הם הללעלי כתבו "לא תיקנו ד' כוסות אלא לומר )סוכה לח. ד"ה מי שהיה( תוספותה

ת, ת למצוה אחריכשי כוס רבות אנו מברכים על הכוס כדי להחשיב את הדבר, גם בליל הסדר כל

מ"ב "כ הכל מצוה. וכבות לחשי קידוש, הגדה, סיפור יציאת מצרים, ברכת המזון והלל. הכוס נותנת

 וס.ל הכשכן דרך כבוד ושבח נאה להקב"ה לסדר שבחו וברכתו יתברך ע )סק"א(

ה אוהשתיה רק ב וות,לדעת הרמב"ם העיקר היא השתיה עצמה ולדעת התוספות העיקר הן המצ

כתב שכאשר  )ז, ט( י"זגר, הוסות. נ"מ למחלוקתם היא האם אדם יכול להוציא את חברו בד' כלהחשיבן

כ את כאומרים ג" ים הםנחשבבעה"ב אומר את ההגדה על הכוס ושאר המסובים מקשיבים לו, יתכן ו

, אך דעת התוספותלאלא  ייכתהדברים על הכוס, מדין שומע כעונה. אך לדעתו התלבטות זו אינה ש

וסות ין שתיית הכדא מה ן הים שהמצוה בשתיה א"א להוציא את חברו. נ"מ נוספת שנראה לקמלרמב"

 .)מח' פר"ח וביה"ל(שלא על סדר ההגדה 

 לה, והוצאתיואל גנות ששארבע כוסות הן כנגד ארבעה לשו )י, א( ירושלמיטעם נוסף מצאנו ב

שתיה הות, אך טעם ה כוסרבעא והצלתי וגאלתי ולקחתי. מהירושלמי אנו לומדים מדוע תיקנו דוקא

י לבטא ל הצלה, וכדגים שע סוהסביר שארבע לשונות אלו הן ארב גרש"ז אוירבךעצמה היא חירות. ה

 את התקדמות הגאולה תקנו ד' כוסות.
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 מצות הסבה 

 ז(-)הל' חו"מ פ"ז ה"ו רמב"םכתב ה

מצרים  בודתה משעא עבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצ"

בד עוזכרת כי ' בתורה הוא , ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך'ואותנו הוציא משם וגו''שנאמר 

לילה שסועד אדם בפיכך כל .כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית 'היית

 הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות"

. היסבל צ"וא כדרכו יושב יסבלה בארצינו רגילות שאין הזה בזמןכתב ד (154' עמ תקכה' סי) ראבי"הה

 . זה ברבד הוא דיחיד (ב אות ז"פ). וכתבו הגה"מ (ד"ע קסד) ן"ראב בשם :(לד) המרדכי כ"כו

 נים.ורוב הראשו שו"עהו טורלמעלה עולה שגם כיום יש מצוה להסב, וכ"כ ה רמב"ם, מדברי המנגד

 וכרים סלהספ על או המטה על שמאל לצד מוטה ראשוכש ביאר שצורת ההסבה היא )סק"ז( מ"בה

ש יש להטות ת הראוסף להטיישבנ )ח"ג פט"ו תשובה א( לציון אור. כתב בשו"ת השולחן אצל ראשו תחת

 .(22)הגדה של פסח ע"פ פסקיו עמ'  אלישיב גרי"שאת הגוף, וכ"ד ה

שיהיה  (35יסן תשע"א עמ' נ 22יון גלגית )הגר"י דרזי בשמו, קובץ והגרי"ש אלישיב ועד כמה יטה גופו, דעת ה

ה גופו כתב שיט )שם( לציון אור נוטה קצת ולא יטה הרבה במידה שלא ירגיש נח בישיבתו כך. ובשו"ת

הסיבה  ו באויר, אין זה דרךמעלות לפחות. ואם מטה עצמ 45בין שכיבה לישיבה, שהוא צידוד של 

 ואינה דרך חירות.

 סעיף ג':

 ודין איטר יד כיצד מיסב 

 )קח.(שנינו בפסחים 

יקדים קנה  ה, ולא עוד אלא שמאלא שמה הסיב -בה, הסיבת ימין לא שמיה הסי -"פרקדן 

 לוושט ויבא לידי סכנה"

 המיסב וכן" (ח"ה ז"פ) ם"רמבה כ"וכ, פניו על מפרשים וישבפירוש פרקדן, יש מפרשים שהוא על גבו 

 ".הסיבה זו אין פניו על או ערפו על

 קנהה פי את םהסות כובע שיפוי יולאחר שוחה שצוארו שמתוך, קאי אפרקדן - יקדים שמא: רש"יופ

ביא את ה רשב"םה אך .ונחנק לתוכו נכנס והמאכל, למעלה פושט והקנה, למעלה ומתקפל נפתח

 קנה קדיםי שמא שופיר ורבותי. ימין אהסיבת ולא להאי סמכיה לא אמאי לי וקשיאפירוש רש"י, וכתב 

 בו סיכנ ואם ימין כלפי מטה אכשהו מאיליו הקנה פי שעל הכובע ונפתח ימין צד על הוי דושט לושט

 קאי יןימ סיבתדאה בעיני ראהנ ולכך ,הושט דרך אלא נכנסין ומשקין אוכלין שאין סכנה הרי המאכל

 .לדידיה מדסמכיה
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ב הטור לאכול. וכת צריך ואה בימינו שהרי -הסיבה  שמה לאו ימין הסיבת רשב"םעוד כתב 

ט אין דים קנה לושמא יקעם ששלפירושו איטר יד יטה על ימינו, שהרי הוא אוכל בשמאלו. אבל לט

  .(כ' סי) ש"ראה כ"וכחילוק בין איטר יד לאדם רגיל, 

קדים שמא י מאל, שהטעםב בשס, פשוט שלכו"ע מיידיו בשתי שולט (קלו' סי) הדשן תרומתב כתב

ותר יש להתחשב ישכתב  טר ידשייך, שהרי יכול לאכול בשתי ידיו. ובאישייך, והטעם השני אינו 

 (.י חולין) מאיסורא סכנתא וחמיראבטעם שמא יקדים, שיש בו סכנה, 

 :רמ"אוכתב ה .שמאלו על אלא, ימינו על ולא פניו על ולא גבו על יטה לא מיסב כשהוא: שו"עכתב ה

 .(ו"קל סימן ה"ות י"רש בשם טור) לאחר אטר בין חילוק ואין

ותה הפעם שבא "ץרשבה הביא את דברי תה"ד שהטעם של סכנה עדיף, וכתב בשם )ס"ק יא( מ"בה

שלו הרי  יצא, דימין ימין ל צדעשבדיעבד אם הסב  פרי מגדיםיאכל האיטר ביד ימין כל אדם. וכתב ה

 הוא כשמאל כל אדם.

 לאכול לו א"שא מניתהי בידו םמו לו שיש או ימינו ביד דן באדם שהוא גידם )ד"ה ואין( באור הלכהה

. יאכל מהב אדם בני שאר וכמ בשמאלו ואי ,לושט קנה יקדים שמא לחוש יש בימינו יסב דאם ,בו

יים סוות כזאת. אפשר אין אך בכה"ג ובאיטר הצריכוהו לסמוך על שמאלו, דעכ"פ יש לו עוד יד,

מי שכתב  ' ט()עמ ובדיהעחזון גם ב .ע"וצ ,הסיבה כלל חכמים הצריכוהו לא זה דבכגון אפשרד

בדיעבד וו השמאלית, ש בידהשתמלשנשתתקה ידו או גידם בידו הימנית, יסב על צד ימין, כדי שיוכל 

דרך חירות  בה אלאז"ל הסשלא תיקנו ח )ס"ק כב( כה"חובטעם הדבר כתב  אם לא היסב לא עיכב.

זקן או  מהסבה. וכן פטור מתהמח ותענוג ולא דרך צער, ולכן גם מי שיש לו מכה ביד שמאל ומצטער

 רך כיצד יסביזו דאמצוא שיש ל )חוט שני פסח פי"ז סק"ה( קרליץ גר"נחולה שקשה לו להסב, כתב ה

 הסבה.וא מבאופן שלא יצטער, אך אם בכל האופנים הדבר גורם לו צער, פטור ה

 סעיף ד':

 הסבת אישה 

  )קח.(שנינו בפסחים 

 "צריכה הסיבה -ואם אשה חשובה היא א בעיא הסיבה, ל -"אשה אצל בעלה 

 ותשאילתב רשומפ. לו וכפופה ,בעלה אימת מפני - הסיבה צריכה אינה אשה (אשה ה"ד) ם"רשב ופירש

 . למיזגא דנשי דרכייהו לאו (עז' סי צו פרשת) אחאי דרב

 אלמנה לואפיות לשאילתו .צריכה להסב וגרושה שלפי טעמו של רשב"ם אלמנה )שם(רא"ש וכתב ה

  .למיזגא אורחא חשובה אשה אבל ,נמי וגרושה

 הן שובותח שלנו הנשים כלש תוספותה בשם (ד"ע לז) והמרדכי (ד"ע מב ד"ח ה"נ) ירוחם רבינו וכתב

 .הסיבה וצריכות
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 יקרימ שלנו הנשים וכל: ארמ"וכתב ה. חשובה היא כ"א אלא הסיבה צריכה אינה אשה: שו"עכתב ה

 הזה דבזמן כתבד ה"ראבי דברי לע סמכו כי להסב נהגו לא אך, (ירוחם ורבינו פ"ע' פ ריש מרדכי) חשובות

 . (ע"ד) להסב אין

גרש"ז עת הדידה, בעמ אע"פ שאין דרך האישה להסב, אם אכלה את המצה או שתתה את הכוסות

רך דות כלל אלא רך חירזה ד שיתכן שלא יצאה י"ח, כיון שאין הליכות שלמה פסח פ"ט סי"ט() אוירבך

, והוסיף דה"ה לעניין כל (22)הגדה של פסח ע"פ פסקיו עמ'  גרי"ש אלישיבאכילת העבדים, וכ"ד ה

 הפטורים מהסבה כתלמיד אצל רבו. 

ן כיוש תשובה ג( ח"ג פט"ו) ןלציו אורהנוהגים כשיטת מרן שאישה חשובה צריכה להסב, כתב בשו"ת 

אנשים, יכות להסב כים צרהנש שנוקטים כדעת המרדכי שהנשים שלנו כולן חשובות, לכן בזמנינו כל

כתב  (יד עובדיה סימן ו"ת חזוןו. ש' )עמ חזון עובדיהב אולםואם אכלה בלא הסבה חייבת לחזור ולהסב. 

 ת שוב.לשתו ל אושלכתחילה צריכות להסב, אך בדיעבד אינו מעכב ואינן צריכות לאכו

ת הסבה, לא ת מצוקנו אביאר שכשחז"ל ת )הליכות שלמה פסח פ"ט דבר הלכה אות מ( גרש"ז אוירבךה

ם שאין ך, ולכן כיוכן בכה דרתקנוה לכלל הנשים אלא רק לנשים חשובות, כיון ששאר הנשים לא הי

 הקל.אין מקום ל מנינום בזגלהסב הנשים פטורות. אבל אצל האנשים לא היתה חלוקה, ולכן  הדרך

 הסבת אבל 

ות ו"ל דרך חיררכה הבה כדשאין לאבל להסב, כיון שישי )ד"ה ומ"ש בשם. ובשו"ת סימן ה( ב"חכתב ה

ונתם אין כושדים רי מגפתב הכ. אמנם )סק"ה(מגן אברהם וה )סק"ג(ט"ז כדברי הראבי"ה לעיל. וכ"כ ה

 ."ק יג()ס מ"ב"כ הוכ י.ה בעלא להסב כלל, אלא שלא יסב על מטה כבודה וכלולה, אבל ודאי שהסב

ו הסב, אבל אנא"צ ל כיוםשכתב שהב"ח אזיל לשיטתיה שפוסק כראבי"ה  )סימן קעו( פסח מעוביןוב

המנהג. כן והסב, לייב חשפוסקים שצריך הסבה, אם האבל תוך שבעה כיון שכבר פסקה אבלותו 

 כר כללזלא נשדבר  הסבה שאין לנו להחמיר באבלות דקילא ולבטל מצות )סק"ה(חק יעקב וכתב ה

צינו מל מיטות לא הסב עים לבפוסקים ראשונים ואחרונים. ואדרבה, אפילו בזמן הש"ס שהיו רגיל

בדות ל. ואין לנו ר לנסא זכאיסור באבל, ואי משום שנראה דרך חירות ושררה, מה בכך כיון שהו

מ"מ אם צות הסבה. ובטל מין לאיסור מליבנו בלי ראיות כלל. ואפשר דהוי אבלות בפרהסיא, לכן א

כתב  (מ' קטזע"ע אבלות ח"ג . חזודיסימן  )עמ' ט. שו"ת חזון עובדיה חזון עובדיהגם ב אפשר לשנות קצת ישנה.

 שאבל צריך להסב.

 ט"זה אךבו נכנע. כי ליהבלאו דא ילבש כיון של )סק"ה(מגן אברהם לגבי לבישת הקיט"ל לאבל, כתב ה

ם, לבש בגד מתייל כן עחה, כתב שטעם לבישת הקיט"ל הוא שלא תזוח דעתו עליו מפני השמ )סק"ג(

 חין בידו.ין מואובש שהל חיי אדםוכתב ה .)סק"ה( חק יעקבוכ"כ ה ,ולפ"ז גם האבל ילבשנו

 סעיף ה':

 הסבת בן אצל אביו ותלמיד אצל רבו 

 )קח.(סחים שנינו בפ
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וינן הר אביי: כי מע, דאמשיבעיא להו: תלמיד אצל רבו מאי? תא אבעי הסיבה.  -"בן אצל אביו 

רא ומורא רבך כמ ריכתו,א צלבי מר זגינן אבירכי דהדדי, כי אתינן לבי רב יוסף, אמר לן: 

 "דנגריבשוליא  - אכי תניא ההי -שמים. מיתיבי: עם הכל אדם מיסב, ואפילו תלמיד אצל רבו! 

 שוםמ מייהווטע .מובהק בור הוא אפילו אביו אצל בן גבי (שם) ש"ראוה (בפני ה"ד) תוספותכתבו ה

 .הסיבה צריך אביו בפני קאמר הכי ואפילו תורה מלמדו אביו בן דסתם

והוכיח  .מובהק ורב אינו אפילו הסיבה צריך אין רבו לפני תלמיד גבי (ד"ע לז) מרדכיוה ש"ראה כתבו

 הק.מוב הגמ' שמדובר על שוליא דנגרי, ולא אמרה דמיירי באינו כן מדחיית

י דנראה אר הב"". ובירשות בור לו נתן כן אם אלא מיסב אינו רבו בפני תלמיד" )ז, ח( רמב"םכתב ה

ב ה ושותק חשוה רואשהי שמקור דבריו מהגמ' שאמר להם רב יוסף שאינם צריכים להסב, וכיון

 לנתינת רשות. 

 אף דורוב מופלג חכם למידת אצל הפסח בליל הסועד הבית שבעל (קלח' סי א"ח) הדשן תרומתב כתוב

 .הסיבה צריך ואינו כרבו חשוב לפניו כלום למד שלא פי על

, סיבהה צריך נואי רבו לפני דתלמי. מובהק רבו הוא אפילו, הסיבה צריך אביו אצל בן: שו"עכתב ה

 מדל שלא י"אעפ, בדורו ופלגמ חכם ותלמיד. רשות רבו לו יתן כן אם אלא, מובהק רבו אינו אפילו

 שלחן על אוכל אם בלא, אחד שלחן לע כשאוכלין ודווקא: רמ"א). הסיבה צריך ואינו כרבו חשוב, כלום ממנו

 . (להסב צריך עצמו בפני

רב שיש חיוב ל עמידההמ' לא דאל"ה מדוע הגשאין חיוב לרב לתת לתלמיד רשות,  )סק"ד( ט"זכתב ה

 ת.ת רשושגם ברבו מובהק מועילה נתינ פרי חדשוהוסיף ה רשות לתלמיד.לתת 

אינו  כתב שאם האב ס"ז() חןערוך השולה פסק שלעולם לא יסב אצל אביו אא"כ יתן לו רשות. ב"חה

 מוחל לא יסב בפניו.

 רא שמים.בו כמורמורא דעפ"ד האחרונים שיש גם איסור להסב בפני רבו,  )ס"ק טו( מ"בכתב ה

 ו':סעיף 

 הסבת השמש 

 )קח.(שנינו בפסחים 

וא זית מצה כשהשאכל כ ר רבי יהושע בן לוי: השמשתא שמע, דאמ -"איבעיא להו: שמש מאי? 

 "ה: בעי הסיבה, שמע מינהלא, שמע מינ -ב אין, לא מיס -יצא. מיסב  -מיסב 

סימן ) סמ"קה אמנם .הסיבה ךצרי השמש: שו"עהכ"כ ו (שם) ם"רמבה ,(שם) ש"ראה ,.(כג) ף"ריה כתבו

 .בעבד כנעני מיירידפשר דא )ס"ק יב(כתב שעבד לפני אדוניו אינו מיסב, וכתב החק יעקב  קמד(

 בצרכי להתעסק משועבד תמיד שהוא פ"דאע חייב להסב, אדונו בפני אפילוד )ס"ק יט(מ"ב כתב ה

 כוסות' וד אפיקומן וכזית מצה כזית פ"עכ ולאכול פסח בליל חירות להראות הוא מחויב מ"מ הבית
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 חייבים יםיעבר עבדים וכן .בהסיבה התלמיד חייב אומנות ללמדו תלמיד לו שיש פועל ה"וה. בהסיבה

 .כשמש ראשון בכזית פ"עכ בהסיבה

 סעיף ז':

 כיצד ינהג כשלא היסב 

 שמשה ל"ריב כדאמר. יצא לא הסיבה בלא ושתה אכל אם הסיבה שצריך מי כל )שם( רא"שכתב ה

 ויאכל ריחזו הסיבה בלא לאכ ואם לא מיסב לא אין מיסב משמע יצא מיסב כשהוא מצה כזית שאכל

 ביעיר או ישישל בכוס אבל בהבהסי וישתה יחזור בהסיבה שתה לא אם ושני ראשון בכוס וכן בהסיבה

 ברהד ובררה כתיקונו שלא הששת כיון למימר איכא ומיהו הכוסות על כמוסיף נראה יותר ישתה אם

 צריך בההסי בלא רביעי וסכ שתה ואם חובה של כוס הוא עתה ששותה ומה היה הכוסות ממנין שלא

 הסיבה אבל רביעי כוס תהכשש שהרי בהסיבה שיהיה כך אחר שישתה כוס על הגפן פרי בורא לברך

 .יותר לשתות דעתו הסיח להסיב נזכר ולא

 ..(יחק מא עשין) ג"סמ כ"וכ .מצה כזית אכילת בשעת הסיבה צריך אימתי )שם( ם"רמבה כתב

 זיתכ בתחלה לכשאוכ הסיבה ךשצרי כתבו (ה אות ז"פ) מיימון גהותהו (ד"ע לז) מרדכי ,(שם) י"אשירה

  .אפיקומן כזית וכן מצה

 בעי לא מוציאה של ראשון יתבכז משמע כולם מדברי ד"לע נראה (ב"קנ סימן ב"ח) תרומת הדשןב כתוב

 .הסיבה

 אכולל לחזור וצריך, יצא לא הסיבה בלא שתה או אכל אם, הסיבה שצריך מי כל: שו"עכתב ה

 לסמוך ה"ראבי הוא כדאי, סבלה דרך דאין, הזה דבזמן אומרים ויש: כתב רמ"אוה. בהסיבה ולשתות

, בהבהסי ביעיר או שלישי כוס שתה לא אם לי ונראה. (פ"ע פרק אגודה) הסיבה בלא יצא שבדיעבד עליו

 ,אשונותר כוסות בשני בלא; הכוסות על כמוסיף שנראה חשש בו דיש בהסיבה ולשתות לחזור אין

 . (ב"הרימ). הסעודה כל יסב ולכתחלה. מצה באכילת וכן, (מנהגים) ברכה בלא וישתה יחזור

כה חשובה בה כדרן ישיכתב דמפני שהסבה לפעמים הויא דרך חולים, לכ )ד"ה ומ"ש בשם( ב"חה

כתחילה, כך נוהגים לורות. ך חילחירות, אבל אם רצה להסב יכול, שאם אינו חולה ודאי מורה על דר

ן ול. ומצוה מולאכ חזוראך להלכה דברי הראבי"ה עיקר, ולכן אם אכל מצה בלא הסיבה א"צ ל

 אך ת.יף על הכוסוכמוס נראהש. אבל אין לחזור ולשתות בהסבה כיון המובחר לחזור ולאכול בהסבה

ם , וכך סובריממנו יותר דברי הרמ"א, ואין להקל לאכתב שאין לנו א )ד"ה ונראה(באור הלכה ה

 אחרונים נוספים. 

כתב שכיום אין נוהגים לשתות בין הראשונות, וא"כ הו"ל כנמלך ואם שותה צריך  )סק"ז( מגן אברהםה

לברך, והוי ליה כמוסיף, לכן לא יחזור וישתה ויסמוך על הראבי"ה, אבל בכוס שני יחזור וישתה דהא 

אפילו שותה יין תוך הסעודה כוס שני פוטרו, אא"כ לא היתה דעתו לשתות תוך הסעודה. לכן כתב 

סיבה יהיה דעתו לחזור ולשתות בין הראשונות, ואז אם טעה ושתה בלא הסיבה יחזור שבתחילת ה

ינו חוזר ומברך גם על כוס כתב שא )עמ' יא( חזון עובדיהב אך .)ס"ק כא( מ"בוכ"כ ה וישתה בלא ברכה.



 351 ____________________________________________________ שתיית הכוסות כסדר
ראשונה, מכיון דקי"ל כמרן שאין מברכים על כוס שניה, וא"כ ברכת הגפן פוטרת עד כוס שני, ועד 

 בכלל.

ר ן ואח"כ נזכת המזוך ברכשנראה דלדעת מרן אם גמר כל הסעודה ובר )ד"ה לא( באור הלכהכתב ה

 שאכל שלא בהסבה, צריך לחזור ולברך המוציא ועל אכילת מצה.

ס כו ואבל אם יש ל ,תחראכתב שהבעיה בשתיית כוס נוספת היא דוקא למלאות כוס  דרך החייםב

ת תחיל לומר אדם שהה קוו כשיעור, אם נזכר שלא שתה בהסבגדולה ולא שתה את כולה ונשאר ב

יה ל אופן שהשתיו בכלדברושאר ההגדה, דלא הסיח דעתו, יכול לשתות השאר בהסבה ובלא ברכה, 

סובר  אין( )ד"ה הלכה באורה אך. אינה בכוס אחרת וגם אינו צריך לברך, לא חשיב כמוסיף על הכוסות

ל עברא דמוסיף יקר סם דעזה משנה שמברך עליה שוב, משו שהעיקר אם השתיה באותה כוס, ואין

 הכוס אינה ברורה, ונשאר בצ"ע.

 פעמים ישנ לולאכ אסור דהא ,ויאכלנו יחזור לא בהסיבה לאכלו שכח אם באפיקומןש חיי אדםכתב ה

יר הסבה לא הזכב"ם שדסומכין על הראבי"ה או ע"ד הרמ )אות לג( שעה"צ. וביאר באפיקומן

 באפיקומן.

 סעיף ח':

 שתיית הכוסות כסדר 

 ".יצא לא - כוסות ארבעה ידי, יצא - יין ידי: אמר רב, אחת בבת שתאן" )קח:(שנינו בפסחים 

 כןו ,זה חרא זה ושתאן וסותכ ארבע מזג אלא כסדר שלא פירוש ,אחת בבת שתאן (כא' סי) ש"ראה כתב

 .(ד"ע לז) מרדכיוה (שתאן ה"ד. כג) ן"רה ופירש

 . איצ לא, כסדר לאש זה אחר זה שתאן ואם, הסדר על כוסות' ד לשתות צריך :שו"עכתב ה

ד"ה )באור הלכה ה .סק"ז() ט"זפירש דהיינו שיאמר ההגדה בנתיים. וכן פירש ה )סק"ח( מגן אברהםה

מפשט  הרוהעיר דלכאו כתב דמשמע שאם לא אמר ההגדה כי אם לא שתה בבת אחת לא יצא, שלא(

"י מח' בין הב ש בזהף שיהסוגיות לא משמע הכי, אלא הקפידה היא שלא ישתה בבת אחת. והוסי

 לפר"ח.

 חרא תיכף עיתרבי כוס שתה אם ה"דה ,הסדר על שלא כולן שתאן אםדלאו דוקא  )ס"ק כו(מ"ב כתב ה

 .בעינן כסדר כולהו דהא יצא לא כן גם תשלישי

גדה הנתיים ואמר בפסיק הילו מצדד שגם אם שפכן כולם לכוס אחד ושתאן לא יצא. ואפ פרי מגדיםה

לים כלל, וכי ד' סתבר כמאינו כתב ש )ד"ה על(באור הלכה ה אמנםנמי לא יצא, דארבע כוסות בעינן. 

 וצ"ע. לם מכד אחד,ים כוששותי"ח ד' כוסות כ בעינן ד' פעמים בעינן! והפשט שכל החבורה יוצאת

ליו זה. ומ"מ ע ת בכוסע כוסוכתב שישתה כל הארב )סימן יא. וחזו"ע פסח עמ' יז( עובדיה חזוןבשו"ת 

 ים.מלתקן הכוס מפגימתו בין כוס לכוס, ע"י שיוסיף עליו מעט יין או 
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 סעיף ט':

 שיעור הכוס 

 קט.(-קח:)שנינו בפסחים 

רב  וס יפה. אמרזיגת כדי מכאמר שמואל: ארבעה כוסות הללו צריך שיהא בהן "אמר רב יהודה 

יא הוה בציפורי יסא דהמורנחמן בר יצחק: והוא דאשתי רובא דכסא. אמר רבי יצחק: קסתא ד

א ייתא קדמייתן: תמנוחניהות כמין לוגא דמקדשא, ובה משערין רביעית של פסח. אמר רבי 

רביעית  :אמר רב חסדא סח.פיבעא, ובה משערין רביעית של דהוה בטבריא הות יתירה על דא ר

 בע"של תורה אצבעים על אצבעים, ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצ

א לוגמיו תות מלודי לש הדלכתחל כתבו (רובא ה"ד) תוספותהמהגמ' עולה שדי בשתיית רוב הכוס. 

ב הכוס, טנה הגמ' רות, נקביעירכמו בקידוש. ומכיון ששיעורו בסתם הוא רוב רביעית, ובכוס ישנה 

 רמב"ןשם הכתב ב (ו 'סי פסחה ליל סדר)האורחות חיים  אולםאך הכוונה לדעתו היא מלא לוגמיו. 

ש ייר שבקידוש הסב "חהב. שבכל מקרה יש לשתות את רוב הכוס, גם אם היא גדולה מאוד רא"הוה

ת ת אוולכן יש לשת רות,שיעור של טעימה, אך בליל הסדר המצווה לשתות את הכוסות בדרך חי

, את כל הכוס לשתות ה ישעולה שלכתחיל )שם( רא"שהכוס במלואה, או לפחות את רובה. מדברי ה

 .ב"חוכ"פ ה

. איןויוצ זה ראח זה שנים בו ותיןש רביעיות שתי בו שיש גדול כוס היה אם (ג"ע יא נ' סי) בו כלה כתב

 יריםשיכול לתת מה בלבד, כתב כן, והוסיף שאם היה בכוס אפילו רביעית (שם) חיים ארחותגם ה

 לבניו הקטנים.

 לאב ך למזוג,צרי יותרב חזק יהשה שלהם ביין דוקאשיין שלנו א"צ מזיגה, ופירש ש (שם) מרדכיה כתב

 ידי ה"ד: קח) ם"שבר בשם (ו אות שם) מיימוניות הגהות כ"וכ .חי לשתותו טוב כ"כ חזק שאינו שלנו יין

  .(חירות

 יש ואם. ובור או ולוכ וישתה, (גולמז רוצה : אםרמ"א) שימזגנו לאחר רביעית, הכוס שיעור :שו"עכתב ה

 רוב תלשתו צריךש אומרים ויש .שבו רביעיות כמנין אדם בני כך כל ממנו שותין, רביעיות הרבה בו

סימן  רוקח שםב י"ם. בבנתיי גדול פסקבה שלא השיעור לשתות : וצריךרמ"א). רביעיות כמה מחזיק אפילו, הכוס

 . (רפג

יוקר אפילו בהיין ות ששבמדינ )סק"ח( ט"זפירש שכולו לכתחילה ורובו בדיעבד. וכתב ה ב"חה

כה וכל לברך ברדי שיה, ככול שאת הכוס הרביעית ישתה )סק"ל( מ"בוכתב ה לכתחילה סגי ברובו.

 אחרונה לכו"ע.

רבה לא יקח שתות הלדעתו בשלדינא קי"ל כדעה ראשונה בשו"ע. ומ"מ אם אין  )ס"ק לג( מ"בכתב ה

 ."י()מג"א סק וסכרוב  שתותלכוס גדולה, רק כוס שמחזיקה רביעית כדי לחוש לדעה השניה שצריך 
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ם אקטנות, רק  פסקותהות עם כיון שהרגילות לשתות ברציפ מהל' שביתת עשור ה"ד()פ"ב  רמב"םלדעת ה

א יצא לתות רביעית ים לשרגילשתה את הרביעית ברציפות יצא י"ח, ואם השתיה ארכה יותר מהזמן ש

דין שבר וס ראב"דה אולם ותר.י"ח. ודין השתיה שונה מהאכילה, כיון שבאכילה הרגילות להפסיק י

דקות,  נו תוך מספר, הייפרס כילה, שכל זמן ששתייתו לא ארכה יותר משיעור אכילתשתייה כדין א

יעבד ן דרבנן, בדהוא דיון דדכי )אות יג( ערוך השולחןעדיין שתייתו מצטרפת לשתיה אחת. וכתב ה

בכל  ראוי להחמירכתב ש ה(צו, כ) בא"ח. אך ה)סימן יב( עובדיה חזוןא"צ לחזור ולשתות. וכ"כ בשו"ת 

 הכוסות לחזור ולשתות. ארבע

 ההש אםו .תרביעי תשתיימ יותר סופו ועד מתחלה ישהה שלא דהיינוביאר  )ס"ק יא( מגן אברהםה

 שהה ואם .ותאחרונ בכוסות אפילו ולשתות לחזור וצריך ,יצא לא בדיעבד' אפי פרס מאכילת יותר

 ביעיתר רוב הישת ולכתחלה .וישתה יחזור ראשונות כוסות בשני ספיקא הוי כ"א רביעית שתית כדי

 .)ס"ק לד(מ"ב . וכ"כ האחת בבת

ה נכון שלא לכתחיל (לוות אות )שיעורי המצ תורה של שיעוריןושיעור הזמן שאין להפסיק בו, לדעת 

קות. דיותר מארבע  ישהה "פ לא, והוסיף שעכ)ח"ו סימן טז( חתם סופרישהה יותר משתי דקות, וכ"ד ה

 וןלצי אורשו"ת ת, ובלוש דקוכתב שיש לחוש לשיעור של פחות מש מא( )ח"ד סימן משה אגרותובשו"ת 

ש יעור של עד שעל ש סמוךלכתב שלכתחילה שיעורו ארבע דקות, ובדיעבד יש  )ח"ב פי"ד תשובה יז(

 דקות.

 מיץ ענבים בד' כוסות 

סועד ש ' הוא משום'הגפן ל ייןדכיון שבגמ' עיקר הטעם שמברכים ע )סי' רב א"א ב( פרי מגדיםכתב ה

כתב  ביםנולגבי מיץ ע גפן.ומשמח, לכן אם היין המבושל סועד ומשמח פשוט שצריך לברך עליו ה

ר בישול . וגם אם עבכיין ן, דינושאע"פ שאינו משמח, כיון שראוי להיות יי )א, ד( מנחת שלמהבשו"ת 

עליו שם יין  שכבר חליון יין ככשוב חאו פיסטור ושוב אינו ראוי לתסיסה ואינו יכול להיות יותר יין, 

, כי ו י"ח חירותצאים בשיו "א()הליכות שלמה פסח פ"ט סיכשנסחט, ונשאר עליו שם זה גם כעת. וכ"כ 

יין לעניין  נו מעיקר שםין איל היהרגשת החירות היא עיקר שם היין שחייבו לד' כוסות, אבל החוזק ש

גם  כתחילה.ענבים אף ל ת במיץכוסו כתב שיוצאים י"ח ד' )עמ' יג. ושו"ת חזו"ע סימן ז( חזון עובדיהבזה. 

יין ו לכתחילה בח אפילת י"שמותר לצא )מקראי קודש הררי פ"ד אות טז הע' נו ונט(הורה  גר"מ אליהוה

 תו.מבושל. ואם הוא יותר משובח מיין אחר שאינו מבושל עדיף לקחת או

משכר אינו משקה השום שתו, מהורה שאין לקח ()הגדה של פסח קול דודי, סי' ג אות ד גר"מ פיינשטייןה

זה. וכ"ד בך לא יחמיר סדר כיל הלולכן לא יוצאים בו י"ח חירות. אבל אם חושש שלא יוכל לגמור את 

הגדה של )נבים יין מיץ עביערב  וגם אם קשה לו לשתות יין )שבות יצחק פסח פ"י אות ב( אלישיב גרי"שה

א יין, חת דווקתחילה ראוי לקכתב שלכ )ח"ג פט"ו תשובה ג( לציון ראו. ובשו"ת (23פסח ע"פ פסקיו עמ' 

ת פחות כוס אחתות לל לשכר ומשמח, ומ"מ מי שקשה לו ישתדשמשום שמיץ ענבים אינו משקה המ

 של יין, ויכול לערב בה חצי מיץ ענבים.
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 שיעור רביעית ומלא לוגמיו 

ל דרהם הוא ים, וכן המששיעור רביעית הוא כז' דרהם מ )פ"ק דעדיות מ"ב(בפה"מ  רמב"םכתב ה

ור י הספרדים מדל חכמרת אצ, וכך נמשכה המסו)שיעורי תורה( גר"ח נאהשלושה גרם וחומש. וכ"כ ה

ר רביעית , ויוצא ששיעו[י יא'' שמינפבא"ח פ' צו כט'. ]לדור לשער את הרביעית בכז' דרהם עד היום הזה 

פסח ) החזון עובדיב. ו' קמה(ח"א עמ) מנוחת אהבהוב )סי' קצ אות טז( כה"ח הוא שמונים ושבע גרם, וכ"פ

 כתב ששיעורו שמונים גרם.  ח"ב עמ' נג(שבת עמ' טז. 

שהיה בימי  שיעורצית מהשבזמנינו נתקטנו המידות כמעט כמחסובר  )פסחים קטז:( צל"ח, המנגד

בנן, אחר וד' כוסות הן מדרשמ ("אסק תפוסי' ) מ"בוכתב ה מ"ל. 150ולכן השיעור הוא  הראשונים,

 .אצלם ה ההלכהכתב שכן נקבע (ו-)סי' טל' אותיות ה חזו"אוה אפשר להסתפק בשיעור הקטן.

ג ד"ה של סימן רעא סי") לכהר הבאובכוס הראשונה יש המהדרים לשתות את השיעור הגדול, ע"פ דברי ה

 אך יש להעיר צל"ח.ת החוש לדעשבקידוש של לילה שהוא מדאורייתא, נכון לכתחילה ל רביעית(

  .שהידור זה נוגע למקדש בלבד, ולא לשאר המסובים

 סעיף י':

 מי שאינו שותה יין 

 הומ שונאו או שמזיקו מפני כולה השנה כל יין שותה שאינו מי אודות (רלח' סי א"ח) א"רשבה נשאל

לעאי שאמר אי בר לעשות כר"ווהשיב שכל שיש לו יין צריך לדחוק עצמו . הפת על הסדר כל שיעשה

 (א"ה י"פ) בירושלמיא ן מוב. וכט:()נדרים משהיה שותה יין רק בפסח והדבר היה קשה עליו עד שבועות 

 .יונה רביעל 

 מצות יםלקי, ותולשת עצמו וקלדח צריך, שונאו או, שמזיקו מפני יין שותה שאינו מי :שו"עכתב ה

 . כוסות ארבע

ו אין צימוקים לקח י וגם יכול .לקידוש שראוי זמן כל היטב למזגו שרשאים )ס"ק יב(מגן אברהם כתב ה

 חמר מדינה.

אם  רך חרות. אךדין זה ן, דאשאין בכלל זה מי שיפול למשכב מחמת שתיית היי )ס"ק לה(מ"ב כתב ה

 .(ד)סימן  עובדיה חזוןוכן העלה בשו"ת  יכאב לו ראשו צריך להשתדל.

שרק מי ששונא קצת יין מחייב לשתותו, אך מי  (9)סידור פסח כהלכתו פ"ג הע' גרי"ש אלישיב דעת ה

ששונאו ממש ואינו יכול לשתותו כלל פטור מלשתותו שאין זה דרך חירות לשתות דבר המאוס עליו, 

. למה ח"ג עמ' תפב()שו"ת שערי ש גר"נ קרליץויראה לקחת מיץ ענבים או שאר חמר מדינה. וכ"כ בשם ה

הקשה למה החמירו כ"כ בד' כוסות שישתה אע"פ שמצטער  )סימן תעב דף מח.( יוסף ראשבספר  אמנם

על נס הצלה גדולה שהיתה לישראל וגם סכנת  ר פטור מהמצוות! ותירץ, דכיון שהואהלא קי"ל מצטע

שה להם שניצולו צריך להצטער נמי זכר לנס שנע ל אחדמיתה היתה להם והצילם הקב"ה ממנה, כ

בין מצוות סוכה שהמצטער פטור ממנה לבין ד'  קחיל )ס"ק עא( כה"חובמהצער ומהרעה ההיא. 

 כוסות, שבסוכה כתוב 'תשבו כעין תדורו' ולכן המצטער פטור ממנה.
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 סעיף יא':

 25מצוה ביין אדום 

 )צז.(בבא בתרא איתא ב

רא יין כי תיה אל למר א"בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא מרבא חמר חווריין מהו 

 יתאדם" 

ן לבן פסול ש, וש"מ שייקידו ף עלששאלת הגמ' הייתה א ר"ןכלומר דאינו קרוי יין אלא אדום. וכתב ה

לים פ"ג ק)שירושלמי ה. ובין זישאפילו בדיעבד לא יצא י"ח קידוש על  רמב"ןלקידוש, והביא בשם ה

לא רק ו לעיכובא אע שאינמשמואיתא שמצוה לקדש על יין אדום שנאמר על תרא יין כי יתאדם,  ה"ב(

ו דווקא זי שאל שאלה הבבל שגם הביא גמ' זו וכתב, שהיה נראה לומר ב"ילמצוה מן המובחר. ומרן ה

בן, אלא ביין ל ידושקי"ח  יצא למצוה ולא לעיכובא, ותמה על הרמב"ן מדוע פסק שאפילו בדיעבד לא

ת אנו לפרש כך למנין שבא, שהר"ן עצמו כבר כתב שאין לפרש את הפסוק דווקא למצוה ולא לעיכו

וסות ניין ארבע כשלע קח:()ם הפסוק? וגם הרמב"ן כתב כן, והביא עוד ראיה לדבריו מהגמ' בפסחי

 צריך שיהא בהם טעם ומראה יין, ומשמע שהוא לעיכובא. 

דום ן איוכשאין לו י שלמי,אפשר לקדש על יין לבן, וכן פירש את הירושבדיעבד  ריטב"אודעת ה

ב צז: ד"ה "ב) תוספותוגם ה ליו.אפילו לכתחילה יכול לקדש על יין זה, ואם הוא חמר מדינה מקדש ע

רגיל  אי, אבל לבןותר מדיבן פסקו שיין לבן כשר, משום שהם פירשו את חמר חיוריין שהוא ל אמר(

יין שמכשיר לענ הב"י הביןולא הזכירה,  רמב"םלא כתבו מימרא זו, וגם ה שרא"וה רי"ףכשר. וה

וסות כלעניין ד'  ב"תע סימןבמכשיר ביין לבן לקידוש ואפילו לכתחילה, שהרי  טורקידוש. וגם ה

והרי  הלבן קודם, האדוםבח מבפסח הביא את הירושלמי שמצוה לחזר אחר יין אדום, ואם הלבן משו

פילו ר לקידוש ואוב כשהחש כתב שהיין הלבן תשב"ץא כוס של קידוש. וגם האחד מארבע כוסות הו

 לכתחילה. 

ב"ן הרמ תוהביא את דע ן לבן,הלך בעקבות ראשונים אלו ופסק שמקדשים על יי )רעב, ד( שו"עמרן ה

ע"י ברי מרן הגרד. ואת ר(שכש)שפוסלו לקידוש אפילו בדיעבד, וכתב שמנהג העולם כסברא ראשונה 

תר יין לבן מו ם אלאאין ששלא הבנתי, שכתב בהלכה למעלה שרק בשעת הדחק  )ח"ב עמ' פב(חזו"ע ב

יין  ילה לקדש עללכתח פילולקדש עליו, אולם המעיין בהערה שם יראה שכתב בדעת מרן שמכשיר א

פסול שלא כתבו ל הוראהדי הלבן, כדברי המאירי והרשב"ץ, ושנראה שמרן סמך ג"כ על שלושת עמו

ע פסח מצאתי בחזו"בן? וין ליש. וא"כ מדוע בהלכה למעלה פסק שרק בדיעבד מקדשים על יין לקידו

 "א עמ' קנא(ח) מנוחת אהבהוב מרן.שכתב שהמנהג לברך על יין אדום דווקא דלא כ )הל' ליל הסדר עמ' יב(

שאין  ובח יותר אובן משם הלפסק שמצוה מן המובחר לקדש על יין אדום כדברי הירושלמי, אולם א

 לו יין אדום, יכול לקדש על הלבן. 

 . (טור. מנומ משובח הלבן אין אם: רמ"א), אדום יין אחר לחזור מצוה :שו"עכתב ה

                                                   
 מתוך סיכום הלכות שבת סימן רעב סימן ד.  25
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 םיתאד כי יין תרא לא כתיבד. אכתב שב' טעמים נאמרו בטעם לקיחת יין אדום דוקא.  )סק"ט( ט"זה

 הט"ז . וסייםישראל בני וחטש פרעה השהי לדם זכר .ב. מעלה הוא תשהאדמדומי מ"ש ,)משלי כג, לא(

 .ה"בעו שקרים עלילות מפני אדום יין מליקח נמנעו האידנאד

 

 

 סעיף יב':

 26יין מבושל וקונדיטון 

  )לה.(שנינו בברכות 

היין  ן היין, שעלמץ חוץ י העהאילן הוא אומר: בורא פר"כיצד מברכין על הפירות? על פירות 

 סעיד ומשמח" -הוא אומר: בורא פרי הגפן. אלא: חמרא אית ביה תרתי 

בר, טעם לד איהבראבי"ה וה א"כ, על היין תקנו ברכה מיוחדת כיון שהיין סועד את הלב ומשמח.

 יוחדת.מ התקנו לו ברכ דכיון שמקדשים ומבדילים עליו ומברכין עליו באירוסין ונישואין,

  )צז.(עוד שנינו בב"ב 

ל גבי עראוי לינסך ההיין  על "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: אין אומרים קידוש היום אלא

אף וגולה, מ ילעולם למעוט המזבח. למעוטי מאי?... אלא למעוטי שריחו רע. ואיבעית אימא:

 "ו הישא פניךירצך אהך הו נא לפחתעל גב דעברינן במסננת, כר' נחמיה אפילו הכי הקריב

וד לקדש כבשאין זה  משום פסולמגמ' זו עולה שיין שפסול להינסך ע"ג המזבח פסול לקידוש. טעם ה

לא  לאך יין מבוש ידוש,ים לקהגמ' מלמדת אותנו על עוד יינות שכשרעל יין שאינו ראוי למזבח. 

 מזבח. וכ"פלשל פסול מובא שיין מבו .(פז-)פו: מוזכר כלל בסוגיא. יש להוסיף שבגמ' במנחות

 .(פ"ו מהל' איסו"מ הל' ט) רמב"םה

כשר הוא ן זה אומר שיין אין, עדכותב שאע"פ שמברכים על היין בורא פרי הגפ )ד"ה אין אומר( רשב"םה

 בושלמ דיין ושל,ין מבילמעוטי  כך שלא הזכירומ להוכיח איןש )ד"ה אילימא( תוספותלקידוש. וכתבו ה

אפילו אין וש, וסול לקידפ"ג. משום שיתכן שפשוט שיין מבושל בפה עליו ומברכין לקידוש כשר

 "ג ה"ב(שקלים פ .ה"א חים פ"יפס)מברכים עליו פה"ג אלא שהכל. אך הוסיפו התוס' שמדברי הירושלמי 

פסקו רש"י שד למה בניגו '.מבושל ביין יוצאים שאמרו כוסות ארבעאפשר לביא ראיה, דאמר התם '

 סול לקידוש.ודאי פוהכל שוהר"ר שמעיה, הסוברים שברכת יין מבושל היא  שובות רש"י סי' פח()ת

עליו  םוט שיין מבושל כשר לקידוש ומברכיפשא"כ ישנם ב' דעות מדוע יין מבושל לא מוזכר בגמ': א. 

. פשוט שיין מבושל ב .הירושלמי(ד)תוס' אליבא  וזכר כלל, ואדרבה אשתני למעליותאבפה"ג ולכן אינו מ

 .)רש"י ור"ש(פסול לקידוש ומברכין עליו שהכל, מחמת שנשתנה לגריעותא 

                                                   
מתוך סיכום הלכות ברכות סימן רב סעיף ב. רוב הסיכום על הלכות ברכות, אך מכיון שהראשונים תלו את כשרות היין  26

 כות ראיתי לנכון להביא כאן את הדברים בהרחבה. בפסח לדיני בר
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בברכות  )כמובא? תאמעליולני אשתעדיין יש לברר מדוע לדעת התוס' יין מבושל פסול למזבח אע"פ ש

מבואר  א, א()ית ז, באחהקשה ממשניות בתרומות הסותרות זא" י( מן)סי רא"שה .לה. ד"ה משכחת(

שלמי ך מקשה הירווכ ע.וא גרומבואר שיין מבושל ה )ב, ו(ובשניה לכו"ע בישול משביח את היין. ד

ום וא גרוע, משהבושל ין מיבתרומות מהמשניות אהדדי, ותרץ כאן בכהן כאן בבעלים, שרק לכהן 

ק בח, משום שרל למזשפסו לאחר מכן כותב הרא"ש שיתכן ויין מבושל כשר לקידוש אע"פשנמעט. 

ום שהשתנה וא משהושל ת שנפסלו מחמת גירעותם פסולים. וטעם הפסול לניסוך ביין מביינו

ה, תנתה מברייתן שהשך כיווגפן שהדלה ע"ג תאנה פסול לנס )יז.(כמו שאמרו בבכורות מברייתו, 

 מעיר )אות ר( ריפתאלא חהפלפומשום שהיין צריך להיות כמו הקרבן שלא השתנה אף פעם. אמנם 

 יחה.רת אינה נכונה, משום ששם מסיקה הגמ' משום שנשתנה שהדוג' מבכורו

ל ין מקדשין עורש שאפ, מימן רצה()ס אולם יש להעיר שבשו"ת הרי"ף ,זה לעניין מתייחס אינו ף"ריה

א כותב שיש ריו הוסוף דבבאך כתב כדעת הרא"ש,  )דף מז: מדפי הרי"ף( נמוקי יוסףה .היין המבושל

 יין מבושל.לחוש לדעת רש"י ולא לקדש על 

אין מקדשין אלא על יין הראוי לנסך על המזבח. לפיכך אם נתערב בו דבש פסק " יד(, שבת כט) רמב"םה

ל המערב. ויש מי או שאור אפי' כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשין עליו. כך אנו מורין בכ

שריחו רע או מגולה ואומר לא נאמר יין הראוי לנסך ע"ג המזבח אלא להוציא יין  שמתיר לקדש עליו

היוצא מהרמב"ם שיין מבושל תמיד פסול לקידוש, ומשמע  ."שאין מקדשין על אחד מהן מבושלאו 

בדעת הרמב"ם שעל יין מבושל  הל' חו"מ פ"ז ה"י() מנוח רבנושהשתנה בבישול לריעותא. ולכן פירש 

סובר בדעת הרמב"ם שמברכים על יין  מ"מה אולם מברכים שהכל. ושכן הסכמת הגאונים הראשונים.

עולה  )סי' רב ד"ה ורבינו ירוחם(ב"י ה גם מדברי .27מבושל בפה"ג כיון שלא הזכיר בהל' ברכות דבר זה

בתשובה ]שבהגלות נגלות דעת הרי"ף כתב  (102)ח"ג פ"ז הע'  ברכת ה'בו שכך סובר בדעת הרמב"ם.

רמב"ם "דעל הרוב בחדא שיטתא אזלי", ע"ש שיין מבושל ברכתו שהכל, י"ל כן גם בדעת ה [הנ"ל

 ין יש לפסוק כמרן.ישהאריך להוכיח מדוע עד

ליו כן מברכים עוע ולוא גר. יין מבושל האנמצא לסיכום שישנם שלוש שיטות בדין יין מבושל: 

, בפה"גליו ח ומברכין עמשוב הינו מ. יי"ב .)רש"י, רבינו מנוח בדעת הרמב"ם(שהכל, וכן אין מקדשים עליו 

יי"מ  .ג .דעת הרמב"ם(מ"מ ב)וש אך פסול למזבח כיוון שנשתנה מברייתו, וע"פ כלל הגמ' פסול לקיד

ת שנפסלו ול אלא יינוה לכלכוונהינו משובח, ולכן מברכין בפה"ג, וגם כשר לקידוש כי הגמ' לא הת

 . )תוס', רא"ש, נ"י(מחמת גריעות 

: ועלי מברךש מהיין חוץ, העץ פרי בורא: בתחלה ךמבר האילן פירות כל על: )רב, א( שו"עכתב ה

 . ליןופלפ דבש בו ןשנותני דהיינו קונדיטון עשוי שהוא בין מבושל בין חי בין, ג"בפה

אוי רנבים שאינו שמיץ ע (' רמא)שבות יצחק פסח פי"א, קול התורה קובץ מח עמ גרי"ש אלישיבדעת ה אולם

 יה הגפן. ין ברכתו תהעל י נביםלבוא לידי תסיסה ברכתו שהכל, ורק אם ימזגנו בשלושה חלקי מיץ ע

                                                   
אולם בברכת ה' ח"ג עמ' קיז' כתב, שע"פ הרמב"ם שפוסל יין מבושל לקידוש נראה שאף אין מברכים עליו הגפן אלא  27

 שהכל.
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 ת יין שאינווב לקחלכתחילה טכתב ש מ"בה. ובקונדיטון מבושל ביין יוצאים :)תעב, יב( שו"עכתב ה

 מבושל.

 סעיף יג':

 אפילו עני חייב ביין לד' כוסות 

  :(צט)חים שנינו בפס

אפילו ת של יין, וע כוסוארב: אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. ולא יפחתו לו ממשנה"

 מן התמחוי"

 יגבא לו ונתנ לא אם ייםשבענ עני דהיינו ,צדקה של מתמחוי מתפרנס הוא אפילו ם"רשבופירש 

 (ג"ע לד) ימרדכוה. כוסות עלארב יין בשביל עצמו את ישכיר או ילוה או מלבושו את ימכור צדקה

 מן יטול לא סעודות שתי לו ששי מי (ז"מ ח"פ פאה) ואמרינן סעודות שתי מזון לו שיש דמיירי פירש

 רקאמ תוסוכ ארבע ובשביל ,התמחוי מן ליטול נזקק היה לא כוסות ארבע בשביל לא ואם ,התמחוי

 .(א"ה י"פ) בירושלמי משמע וכן התמחוי מן אפילו צדקה גבאי לו שיתנו

' לד ןיי שבילב עצמו ישכיר וא ילוה או מלבושו ימכור הצדקה מן המתפרנס עני אפילו :שו"עכתב ה

 . כוסות

 ראשונהה בלילה םיקח ,מזיגה אחר מצומצמות כוסות' ד אלא לו שאין מיש )ס"ק יד(מגן אברהם כתב ה

קר, שאנו מא עיק. שהרי יומא שניה ללילה' וב רכת המזון,ולב לקידוש הראשונה בלילה' ב יקח ולא

 וס.כאינה טעונה שי"א  מזוןהבקיאים בקביעות החודש, וכן משום שקידוש של יו"ט דרבנן, וברכת 

 .א(מס"ק ) מ"בה וכ"כ . וכן משום שקידוש יכול לעשות על פת.עדיף ניסא פרסומי לכן

 .תעוד מובא במגן אברהם שנר ביתו עדיף מד' כוסות משום שלום בי

 סעיף יד':

  חייבות בכל מצוות הלילהנשים 

  .(קח)שנינו בפסחים 

 אותו הנס"בן היו ה שאף "ואמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות בארבעה כוסות הללו

 בכל ותחייב הןש לומר צריך הז מטעםש , וכתב הב"יהנס באותו היו הן שאף כוסות' בד חייבות נשים

 .הלילה באותו הנוהגות מצות

 אלו אבותינויות נגצדקנ כתבו שעיקר הנס נעשה ע"י הנשים, שבזכות נשים )ד"ה היו( תוספותה

 ממצרים.

 . לילה תובאו הנוהגות מצות ובכל כוסות בארבע חייבות הנשים גם :שו"עכתב ה

שחיוב הנשים בסיפור יציאת מצרים מכיון דהוי מצות עשה שהזמן גרמא  )סי' קל סי"ב( אדם חייכתב ה

חיובן מדרבנן בלבד, משום שדין שתיית הכוסות הוא על סדר ההגדה, וממילא מחויבות בסיפור 
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כתב שחיובן מהתורה, כיון שאף הן היו באותו הנס. ואע"פ שהיא  )מצוה כא( חינוךה אולםההגדה. 

שכיון שנשים התחייבו  )קובץ תשובות ח"א סימן נב( גרי"ש אלישיבה מצות עשה שהזמן גמרא, ביאר

במצוה זו בהיותן במצרים קודם שחל במתן תורה הדין שנשים פטורות, לכן חייבות במצוה זו, שהרי 

 הנשים גםכתב ש )ב, סה( דעת יחוהובשו"ת  במתן תורה לא נפטרו מחיובים שהיו עליהן קודם לכן.

 .חובתם ידי האנשים את להוציא ויכולות, התורה מן, פסח בליל מצרים ציאתי ובסיפור בהגדה חייבות

 סעיף טו':

 מצוה ליתן יין לילד שהגיע לחינוך 

 )קח:(שנינו בפסחים 

מר רבי תינוקות. א , ואחדשיםנ"תנו רבנן: הכל חייבין בארבעה כוסות הללו, אחד אנשים ואחד 

 יהודה: וכי מה תועלת יש לתינוקות ביין?"

 ש"ראה וכתב .לפניו כוסו חדא לכל ליתן טוב התינוקות שגם (ד"ע לז) מרדכיוה (כא' סי) ש"ראהכתבו 

 'נראה שמח (חד, וכי)ד"ה וא ב"םרשמה אמנם .לחינוך שהגיעו בתינוקות דהיינו (ה' סי יד כלל) בתשובה

ם למצוה גצריך לחנכם דאי שוך וחכמים ור"י היא בקטנים מתחת לגיל חינוך, אך אם הגיעו לגיל חינ

 זו.

 כוס ליקח יןוא: תבכ רמ"אוה. יולפנ כוסו אחד לכל ליתן מצוה, לחינוך שהגיעו תינוקות :שו"עכתב ה

 מזוןה ברכת לש ובכוס. (ב"מהרי) כאחד רביעית לשתות יוכל שלא מפני, ז"גלא ג"קלו כעין צר שפיו

 סימן ללעי עייןו, קידוש של כוסה וכן, בהגה' ד סעיף ג"קפ סימן ל"וע, אותו לוקחים אין הכי בלאו

 . (י"ב)' י סעיף א"רע

 דאע"פ שמצוה ליתן, אינו מעכב. חק יעקבכתב ה

 ו דין חינוךים תקנם חכמביאר שמחלוקת הראשונים למעלה תלויה בשאלה הא )ס"ק טו(פרי חדש ה

שהגדול  טנות למצוותוך מקחינ למצוות כאשר אין לילד שום תועלת מכך. היינו האם דין חינוך הוא

קיומה. ל את הילד בלהרגיוחנך לחייב בהם, וא"כ כל מצוה גם אם אין לה תועלת ישירה לילד, צריך 

 הלכה.הפדני בפרטי קקדוק לד חיוב יןועד להאהיב את המצוות על הקטנים, ולכן אאו שדין חינוך נ

 

 סעיף טז':

  חלוקת קליות ואגוזים 

 :(קח)שנינו בפסחים 

קיבא יו על רבי עמרו על. א"מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח, כדי שלא ישנו, וישאלו

 ו"שאלישנו וישהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא 

 .וישאלו שינוי שיראו כדי, ואגוזים קליות לתינוקות לחלק מצוה :שו"עכתב ה
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 שאלות וישאלו זה ילהל ומנהגי השנויים כל על לב לשום יתעוררו ז"שעי )סק"נ( מ"בביאר ה

 עד יישנו אשל לעוררם ריךוצ. וישאלו יישנו שלא כדי איתא ס"ובש. נשתנה מה בנוסח המבוארים

 מווכ בנו שאלת על תשובהה הוא המצוה דעיקר מצרים יציאת ענין שידעו' וכו היינו עבדים אחר

 שתנהנ מה אמירת שאחר המון איזה ןשעושי כמו ולא)' וגו זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת שנאמר

 .(שאלתם על תשובה שום יודעים ואינם ולישן לילך לילדים מניחים

ום שנקראת זה, משלה השהקפידה התורה על שאלות הבנים בלי )הגדת שמחת הרגל( חיד"אוביאר ה

 יהם. ים על שאלותלאחר עונההמצה לחם עוני, לפי שעונים עליה דברים הרבה, ואין עניה אלא כש
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דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס  -סימן תע"ג 
 שני

 ז' סעיפים ובו

 סעיף א':

 נוסח הקידוש כשחל בשבת, מוצ"ש וברכת שהחיינו 

 קדש 

 .(קיד)שנינו בפסחים 

, ובית ל הייןע ךואחר כך מבר : מזגו לו כוס ראשון, בית שמאי אומרים: מברך על היום,משנה"

 הלל אומרים: מברך על היין, ואחר כך מברך על היום"

  .ולוויכ ומרא, בשבת חל םוא. שהחיינו ומברך, עליו ומקדש ראשון כוס לו מוזגין :שו"עכתב ה

ס כוסות, שכו ארבעה מצות קודם שיקדש יכון שרוצה לקיים מצות קידוש וגם )בהקדמה( מ"בכתב ה

וסות', כמצות ארבע  יםילקקדש ולהוא אחד מארבעה כוסות. ויש נוהגים לומר 'הריני מוכן של קידוש 

א קוגפן', אלא דהפרי  בורא'רק שצריכים לזהר שלא יאמרו זה לאחר הקידוש, שהרי ברך על הכוס 

 קודם קידוש.

 ימתי שיזכורח"כ איברך אשבשם הפוסקים  )סק"א( מ"בלברך שהחיינו קודם השתיה, כתב ה חשכאם 

ת המצה, שפוטרת גם א (סק"א) סףברכי יוביום ראשון ואפילו באמצע השוק. וברכת שהחיינו זו, כתב ה

 רבךאויגרש"ז ה ך נהגכמשום ושפוטרת את מצוות המצה והמרור.  )ענין ברכת המצוות(וכ"כ האבודרהם 

 הלילה. מצוות ין בברכה זו לכללומר לכל המסובים קודם הקידוש לכו (381)הגדה של פסח ע"פ פסקיו עמ' 

כות שלמה )הלי וירבךש"ז אגרה כיון שכוס זו של קידוש היא גם הכוס הראשונה מארבע הכוסות, כתב

את  מסובים יגביההחד מכל אשגם הנוהגים לצאת י"ח קידוש מפי בעה"ב, מ"מ טוב ש פסח פ"ט סכ"א(

ידוש עצמו עשה ק שהוא נחשבהכוס בשעת הקידוש, כדי שידע שגם הכוס שלפניו היא כוס קידוש, ו

. והוסיף הגרשז"א שאף אם (23מ' ע)הגדה של פסח ע"פ פסקיו  גרי"ש אלישיבמדין 'שומע כעונה', וכ"ד ה

 ז ס"ק יד(חוט שני פי") רליץק ר"נגה אךאין המסובים מגביהים את הכוס, רצוי שבעה"ב יאמר להם זאת. 

 . סובר שאם רק בעה"ב אומר את הקידוש, די בכך שהוא מגביה את הכוס

)עירובין שאם לא בירך שהחיינו בליל ראשון מברך כל שבעה, וה"ה בכל יו"ט  )סק"א( אברהם מגןכתב ה

 מ"בוכ"כ ה . ונראה שאפילו בירך בראשונה ולא בירך ביו"ט שני של גלויות מברך כל שבעה.מ:(

שאם שכח יברך עד סוף יו"ט אחרון של גלויות, וה"ה בשאר יו"ט מחויב  גר"ז, והוסיף בשם ה)סק"א(

כתב דכיון שלא נאמר דין זה אלא בחג  )סימן קמד( הבשם ערוגתבשו"ת  אולם לברך עד סוף היו"ט.

הרי כבר בירך על  , אבל בפסח י"ל שהואיל ומברך על כוס שני אשר גאלנו וכו',)סוכה מז.(הסוכות 

משום  )עמ' כז( חזון עובדיההזמן, ושוב אין לברך שהחיינו שכבר נפטר בברכת אשר גאלנו, וכ"פ ב

 סב"ל.
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  יקנה"ז -הבדלה 

 )קג.(עוד שנינו בפסחים 

ר "ק, ורבה אמר: ינהאמ "גופא, יום טוב שחל להיות אחר השבת. רב אמר: יקנ"ה, ושמואל

משמיה  ה, מרתא אמר: נקי"אמר אמרי: קינ"ה, מר בריה דרבנאיהנ"ק, ולוי אמר: קני"ה. ורבנן 

 בא"כתא כרהילדרבי יהושע: ניה"ק. אביי אמר: יקזנ"ה, ורבא אמר: יקנה"ז, ו

תאי תו. ופומבדילחתימ מוך"ואמר רב יהודה אמר שמואל: המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה ס

חר אב שחל להיות בינייהו יום טו יכאא -אי בינייהו? מ -אמרי: מעין פתיחתן סמוך לחתימתן. 

 רלא בעי למימ -מתן חתילהשבת, דחתמינן בין קודש לקודש, מאן דאמר מעין פתיחתן סמוך 

בעי  -תימתן מוך לחן סבין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת. ומאן דאמר מעין חתימת

 למימר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת"

 בין ימרלמ בעי (עיב ה"ד) תתוספוה פסקו כמ"ד מעין חתימה. וכתבו (יא' סי) ש"ראוה .(כא) ף"ריה

 . הבדלת טוב יום לקדושת שבת קדושת

 אתו ולומר להוסיף העולם הגונ למה (ד אות סז' סי' תשו הישר ספר' עי) תם רבינו את אפרים רבינו שאל

 מעין אל זה דאין דושתךבק ישראל עמך את וקידשת הבדלת קידשת המעשה ימי מששת השביעי יום

 יכד אריכו,ה היום חיבת משום (ד אות סח' סי שם' עי) תם רבינו לו והשיב חתימה?! מעין ולא פתיחה

 אלישר עמך את ידשתוק הבדלת' וכו אחת לחול קודש בין הבדלות שבע מעין אחת פעם לומר

דש. לקו ודשק דבין חתימה ןמעי והוי שבעה הרי וישראלים לוים כהנים בין הבדלות שתי בקדושתך

 רשערע (ג' סי דיםהמוע פלותת' הל) יםחי ארחותכ דלא. וכל זה (ב"סוע לו) מרדכיוה (יא' סי י"פ) ש"ראוכ"כ ה

 זה. נוסח על

 שאכל עד פסח של ט"י שבת במוצאי להבדיל רבי שכח אחת פעם (יב' סי שם) חיים ארחותב כתוב

 עד הגדהה שהשלים עד ילולהבד לחזור רצה ולא נזכר ההגדה שגמר וקודם ההגדה והתחיל ירקות

 ישראל. גאל

, גדההה התחילש עד נזכר לאו להבדיל שכח ואם, ז"יקנה אומר שבת במוצאי חל ואם... :שו"עכתב ה

 .יבדיל כך ואחר ישראל גאל עד ההגדה ישלים

 אלא מוזג את מתין,"צ להכתב שמלשון מרן עולה שאם נזכר קודם שהתחיל ההגדה א )סק"ד( מ"בה

ל כל אינו מברך עשום שמות, הכוס ואומר עליו ההבדלה מיד, שלדעת מרן אין חשש מוסיף על הכוס

 ציוןשער העיין בוסור. ת דאכוס, אבל לדעת הרמ"א שמברכים על כל כוס, נראה כמוסיף על הכוסו

א להוסיף על באינו שוכיח משגם לרמ"א אין חשש, כיון שאומר עליו ההבדלה הרי שאפשר  )אות י(

 הכוסות אלא לשם הבדלה.

שמבדיל באמצע הסעודה על  )סק"ב( מגן אברהםאדם ששכח להבדיל ונזכר באמצע הסעודה, כתב ה

 צריך דעתו היה לא ואםמשום סב"ל.  ג"בפה מברך אינו הסעודה תוך יין לשתות דעתו היה ואםהכוס, 

 כוס על והלל הבדלה , וא"א לומרהכוסות על כמוסיף יהיה כ"דא ההסעוד אחר עד ימתין ולא ,לברך
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 בהבדלה )שגםחד א ענין דשניהם מותר והבדלה קידוש דדוקא ,אחד כוס על קדושות' ב א"דא חת,א

 .לקודש( קודש בין המבדיל אמרינן

ס אחד, על כו ל והבדלהשאומר הל )שם( מגן אברהם, כתב הרכת המזוןב אחר עד להבדיל שכח אם

ל כוס עעית, יבדיל ס רביתה כושאם לא נזכר עד אחר שש )סק"ה( מ"בוהוסיף ה שהרי א"א בענין אחר.

 חמישי, וצריך לברך עליו הגפן שהרי כבר הסיח דעתו משתיה.

 ר טובשיות , י(רעאלעיל )א שאומרים הבדלה זו מיושב כמו הקידוש. וכ"כ הרמ" )סק"ג( מ"בכתב ה

ריך לאמרם ו"ט צשבת וי כתב שכל הקידושים של )סק"ה( כה"ח אמנםלאומרו בישיבה כן המנהג. 

 הקידוש היא שכוס יל הסדרלשמ"מ בקידוש של  )ח"ה ס"ק טז אות ח( משה אגרותמעומד. וכתב בשו"ת 

 ותם הנוהגיםא, גם ירותחגם הכוס הראשונה של ארבע כוסות, שהדין הוא לשתותן בהסיבה דרך 

 ולו.מאמירת ויכ , חוץעמודלכשיטת המקובלים לעמוד בקידוש של שבת ודאי שבקידוש זה אין להם 

 הקידוש או לאחר הקידוש? נטילת ידיים קודם 

 ורחץ 

. ושהקיד נילפ ידיים יטולל ניתן האם בשאלה במפורש העוסקת סוגיה מובאת )קו.( בפסחים בגמרא

 ."יקדש לא - ידיו הנוטל" :אומרת שם הגמרא

 לאסור אהגמר סיבת ייתהה מה. הקידוש לפני ידיים ליטול שאפשר היא שם הגמרא מסקנת, אמנם

 יםמציע םש תוספות. מוציאה לברכת ידיים נטילת בין להפסיק לא כדי היא הסיבה? אמינא בהווא

 דייםי ליטול ורואס, ליין ידיו נטל כאילו ייראה – ויקדש ידיו יטול אדם שאם, לאסור אחרת סיבה

 .בקידוש מזלזלכ שנראה היא האיסור שסיבת כותב המאור בעל. רטובים שאינם לפירות

 מסקנה בהבנת הראשונים חלקושנ אלא, הקידוש לפני ידיים ליטול ניתן, אופן בכל, הגמרא למסקנת

 םקוד דיףע שלכתחילה רותלמ היין על הקידוש לפני ידיים ליטול ניתן שאכן מסביר ש"ראה. זו

 שרשאפ מרתאו והגמרא, ושהקיד לפני ידיים ליטול אפשר שאי סובר, זאת לעומת, ם"רמבה. לקדש

 :(פסחים לז) מרדכיב ובאתמ שלישית דעה. הפת על מקדש והוא במידה הקידוש לפני ידיים ליטול

בפסח  . אבלי היסח הדעת, דלא הולקדש מכן ולאחר ידיים ליטול קודם עדיףבכל השנה ש הסובר

 יו פעם אחרתול ידריך ליט, בעה"ב לא יטול ידיו קודם קידוש משום שצבנתיים גדול הפסק שיש

ודם קיטול ידיהם אים לת רשלבטלה, אבל כל בני הבי לעשות הטיבול, ונמצא דברכה ראשונה היתה

 יב". אך היבולהט שותלע יכד, ולא יצטרכו ליטול ידיהם שנית קידוש, שלהם לא הוי היסח הדעת

עלה תכן מדוע לא וי"ט, ות ותמה, דמה הפסק גדול יש בקידוש של פסח יותר מהקידוש של שאר שבת

 לו הנטילה שנטל מקודם לכן לנטילה דטיבול.

 יכול דהתם וביםט ימים ושאר שבתב כמו ידיו שתי ליטול אין קידוש קודם כתב (ד"ח ה"נ) ירוחם רבינו

 םקוד ידיו נוטל אין פסח גבי (ה' סי יד כלל) כתב ש"ראוה. כוסות ארבע צריך ובכאן הפת על לקדש

 .רגיל לשאינו רגיל בין חילק ולא קידוש
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 ידיים ולליט דיףע תחילהשלכ המרדכי כדעתפסק כרמב"ם, והרמ"א פסק  )סימן רעא(השו"ע , להלכה

 ".לשנות ואין, "שמקדשים לפני

 אין ואם. (פ"ע' פ רדכיומ בתשובה ש"הראו ירוחם רבינו) קידוש קודם כלל ידיו ליטול ואין: רמ"אהכתב וכאן 

 דרך לו ימזוג חרא רק, בעצמו זוגימ לא הבית ובעל. הנטילה על לברך אין אבל מעט יטול, נקיות ידיו

 . (ב"מהרי) חירות

ל בין שבת ההבד ביר אתהסש )הל' סדר ההגדה עמ' צב(הביא את דברי המהרי"ל  (אות ד) דרכי משהה

ה, אבל בכל נטיל צריך שבפסח אם יטלו קודם הקידוש הוי משמע שעושים כב"ש שקידושלפסח, 

ידוש צריך ים שקש סוברתמה היכן מצינו שב" )סק"ג(מגן אברהם ההשנה נראה כנוטל לסעודה. 

סק גדול פסח דהוי הפק, ובהפס נטילה?! לכן כתב דס"ל כב"ה, שמזיגה הוי הפסק אבל קידוש לא הוי

 י לחוש למ"שט' כדקט 'מעכתב שהרמ"א נ )סק"ז( מ"בהנוטלים סמוך לסעודה, וכו"ע מודו בזה. 

 .ל ידיו לקידושבדרכ"מ, ולכן לא יטול נטילה גמורה שלא יראה כנוט

ול דיו, ולא יטיטול יוקידוש הכתבו שיטיל מים קודם  )סק"ג( מג"אוה )הגה"ט, שו"ת סימן פח(מהרש"ל 

לטיבול.  ול אח"כ שוב"מ יטשמ כתב ב"חאח"כ לטיבול. שבכל השנה אין אנו נוטלים ידים לטיבול. וה

רך על שיו אינו מב, שעכשנהמ שתקנתו של מהרש"ל אינה מועילה, כיון שע"כ הוא )סק"א( ט"זוכתב ה

כ מברך ל, סובר שג"ה נוטר שזנטילת ידים וכל השנה מברך, ובתקנה זו יש קלקלה, כיון שרואה אח

 דוש.ם הקיקוד עליה כבשאר השנה, לכן לדעתו יש לנהוג כרמ"א, שאין נוטלים ידים

 סעיף ב':

 שתיית כוס ראשונה בהסבה 

  .(קח)שנינו בפסחים 

 הסיבה. ולא ן צריך: אינחמן: צריך הסיבה, ואיתמר משמיה דרב נחמן"איתמר משמיה דרב 

האי לא, ואמרי לה תראי. אמרי לה להאי גיסבתרתי כסי ב -מאי, הא בתרתי כסי ק -פליגי, הא 

. לא לה חירותקא מתחדהשתא הוא דבעו הסיבה,  -גיסא. אמרי לה להאי גיסא: תרי כסי קמאי 

ה, תרי כסי א: אדרבי דהוה הוה. ואמרי לה להאי גיסאמ -תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה 

דאכתי  -יבה בעו הס קא הויא חירות, תרי כסי קמאי לאההיא שעתא ד -בתראי בעו הסיבה 

 "הסיבה עובאידי ואידי  -עבדים היינו קאמר. השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי 

 .בהסיבה אחרת פעם לשתות צריך הסב לא (כ' סי) ש"ראה כתב

ך כתב שאינו מבר טורה נםאמ ,הגפן על מברך ראשון כוס שאחר סובר (155' עמ תקכה' סי) ראבי"הה

 לאחריו על הגפן, וכ"ד שאר הראשונים.

 .אחריו מברך ואינו בהסיבה שותה :שו"עכתב ה

. שהרי כוס )מ"ב יא(שסומך על מה שיברך ברכת המזון לבסוף הטעם שאינו מברך לאחריו, הוא משום 

זו שהיא של קידוש היא מצרכי הסעודה, והריהי כדברים הבאים מחמת הסעודה, שהם טפלים 



 365 ____________________________________________________ שתיית כוסות נוספים
כתב שאע"פ שרבים מפסיקים יותר משיעור עיכול  )בוטשאטש( א"אוב לסעודה ונפטרים בברכת המזון.

עוד בין כוס לכוס, אין הדבר חשוב להפסק, משום ששיעור עיכול נאמר דוקא כשאין בדעתו לשתות 

 ושבע מהשתיה הראשונה, אך בד' כוסות בפסח אף אחד לא מסיח דעתו מלשתות עוד כוסות.

 סעיף ג':

 שתיית כוסות נוספים 

 ."שתהי לא יעילרב שלישי בין. שתהי - לשתות רוצה אם, הללו הכוסות בין" :(קיז) פסחיםשנינו ב

 וימנע רישתכ שלא כדי שתהי לא לשני ראשון בין דאף לומר ואפשר (ד"ע יא פסח נ' סי) בו כלה כתב

ה כ"כ ם ישתכיח שהאדשולא ביאר בין ראשון לשני משום שלא  ,ההגדה ומקריאת הסדר מעשות

 להזהר ראוי קוםמ מכל משכר ינוא המזון שלפני דיין כתב (למשנה בפרושו שם) יונתן ר"הו .אכילה קודם

 .לשני ראשון בין גדול לצורך לא אם לשתות שלא

 יןב לשתות שלא ליזהר וירא מקום ומכל; בידו הרשות, כוסות כמה לשתות ירצה אם :שו"עכתב ה

 . ההגדה וקריאת רהסד מלעשות וימנע ישתכר שלא כדי, גדול לצורך לא אם, לשני ראשון

היה  ינו דוקא אםות הין הכוסהא דמותר לשתות בי )סימן תע"ד(שלפ"ד הרמ"א  )אות י( חק יעקבכתב ה

 .ק יג()ס" מ"בכ הוכ" .וסותדעתו עליו בענין שא"צ לברך עליו הגפן, דאל"כ הוי כמוסיף על הכ

ולענין  .כוסותין הבדמשמע שמשקה שאינו משכר מותר לשתות  אליה רבהוה חק יעקבכתבו ה

מצה, חרי אכילת העד א א לאכולכתחילה ראוי שלשל )ח"ג פט"ו תשובה ז( לציון אוראכילה, כתב בשו"ת 

 ח(ר הלכה אות סל"ד ודבפ"ט ס )הליכות שלמה פסח גרש"ז אוירבךדעת ה כדי שיאכל את המצה לתאבון.

ור ב, וכגון בכוא רעאם הו שבשעת הצורך מותר לאכול או לשתות משקה שאינו ראוי לד' כוסות.

 גרי"ש אלישיבכ"ד התחילה, ושיכול לאכול לכ אות א()ח"ט סימן קיח  הלוי שבטשהתענה, כתב בשו"ת 

אכלם ת, אך יליהם בורא נפשועשיכול לאכול פירות או ביצים ולברך  (13)הגדה של פסח הלילה הזה עמ' 

כרפס, וי"א הם את טר גויברך עליהם קודם אכילת הכרפס, שהרי אם יברך לאחר מכן נמצא שפ

אם כתב ש עמ' ל() ובדיהע חזוןב .)שם(וכ"כ האור לציון שברכת הכרפס עולה גם למרור שיאכל אח"כ, 

רי צריך ו מהם, כי הא כרסימל היה מתענה או רעב יכול לאכול אחר הקידוש אורז או פירות, אך לא

 ויברך .גרם( 50-)כיצה ור כבשיע לאכול מצה ומרור לתיאבון. ומצה מבושלת או עשירה יכול לאכול עד

 לאחריה ברכה אחרונה.

 סעיף ד':

 קערת הסדר ואופן סידורה 

 ף"ריה בלאצות. שבה שלוש מ סוברים שמביאים לפניו קערה (ל' סי) ש"ראוה (מה ה"ד. קטז) תוספותה

 פותהתוס עתכד נוהגים העולםכתב הב"י שו .(ו"ה ח"פ) ם"רמבה , וכ"דבשתים דסגי סובר :(כה)

 .ש"והרא

 אחר ירק או וכרפס וחרוסת ומרור מצות שלשה בה שיש קערה הבית בעל לפני מביאין :שו"עכתב ה

  ...(מלח מי או וחומץ)
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 אכילת בשר בליל הסדר זכר לקרבן 

 (קטו: )קיד.שנינו בפסחים 

אמר  בשילין?ת י: מאי שנגמרא : הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין.משנה]קיד.[ "

ני מיני אמר: צריך ש יוסףב רו. רב הונא: סילקא וארוזא.... חזקיה אמר: אפילו דג וביצה שעלי

ב קטו:[ אמר ר] ישולאוב בשר, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. רבינא אמר: אפילו גרמא

אחד, ופני כל אחד לחרוסת , ושימי בר אשי: מצה לפני כל אחד ואחד, מרור לפני כל אחד ואחד

אומר שפני מי מי לולהו נכר: ואין עוקרין את השלחן אלא לפני מי שאומר הגדה. רב הונא אומ

 "הגדה. והלכתא כרב הונא

' דפו) הגה"מ עוד וכתבו. (ב ותא שם) הגה"מבשר, וכ"פ  מיני שני דאמר כמאן פסק (א"ה ח"פ) ם"רמבה

 - שרב מיני ניש ליקח שיש (שם יוןבגל) חננאל רבינו שפירש (מיני שני ה"ד: קיד) ם"רשב שכתב (שם קושטא

תם לן סבר שהתנא סו (שני ה"תוד שם) י"ר אולםחגיגה.  כנגד -ומבושל  פסח, כנגד - צלי ומבושל, צלי

 ניהםש או ייםצלו שניהם פילוא בשר מיני שני ליקח יש לכן צלי, נאכלת חגיגה .(ע) דאמר תימא כבן

  מבושלים.

שני הל לא כר לפסח, אבזליקח אלא תבשיל אחד  שאין שבת במוצאי כשפסח (כה' סי) ש"ראכתב ה

 תבי יבנה מהרהד טעםמבת. ששכנגד החגיגה לפי שאז לא היתה חגיגה באה עם הפסח, שאינו דוחה 

 בשבת שרע ארבעה שחל פי על אף לחגיגה זכר הבאנו לא מי אשתקד ויאמרו בימינו במהרה המקדש

יון כ לחוש ןשאי תבכ פרץ ר"ה אולם. (ג"ע מג ד"ח ה"נ) ירוחם רבינוכ"כ ו ,בשבת חגיגה נביא השתא

 לבעמש. וכ"כ שים מן קדשאינו אלא לזכר בעלמא, ואדרבה המדקדק בזה נראה שעושה אותו כמי

 ותא צו' עמ קמד' סי) ק"סמו (א"ה ח"פ אקושט' דפו) הגה"מ ,:(לח) מרדכי ,)ח"ב הל' מצה ומרור קלג ע"ג( העיטור

  .(ה

 קלמיפר מנארח בעא כלומר וביצה זרוע לקחת שהמנהג בירושלמי דאמרינן .(יב נ' סי) בו כלה כתב

 ואין. (ו ו שמות) נטויה זרועל זכר בהמה מזרוע צלי לעשות מנהגינו עוד וכתב. מרממא בדרעא יתנא

 לש בשפוד אלא נצלה היה אל ופסח לפסח, זכר שהוא לפי והטעם הגחלים על רק בשפוד אותו צולין

 אבלותל זכר צהמבי עושין בושלוהמ .גדול טורח יהיה רמון של שפוד אחר נחזר ואם .(עד פסחים) רמון

 .לבשל קלה שהיא מפני אומרים ויש המקדש בית

 רזכ אחדו לפסח זכר אחד ,תבשילין ושני ...בה שיש קערה הבית בעל לפני מביאין :שו"עכתב ה

 יהא הכרפס ודהיינ, צוההמ על לעבור יךצר שאינו בענין לפניו הקערה ויסדר: רמ"א]. וביצה בבשר ונהגו, לחגיגה

 הבשר מן אליו םקרובי יותר יהיו םוה, והחרוסת המרור מן והמצות, המצה מן יותר לו סמוך והחומץ הכל מן למעלה

 תהיה צהוהבי הגחלים לע צלי יהיה שהבשר ונהגו, זרוע שיהיה נהגו והבשר. [(ל"מהרי) והביצה

 . (בעירנו נוהגין וכן, צלויה הדין והוא :רמ"א). מבושלת

'זרוע נטויה', והוא זכר לפסח שנצלה בשיפוד, לכן צולים על  )שמות ו, ו(הטעם לקחת זרוע הוא ע"ש 

גחלים. וביצה זכר לחגיגה שהיו מקריבים בי"ד ונאכל עם הפסח, וביצה הוא לשון ביעא בלשון ארמי, 
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שודאי  )ס"ק כג( מ"באך כתב ה .28המקדש כלומר בעי רחמנא לפרקינן. וכן ביצה משום אבילות בית

 יכול לעשות שני מיני תבשילי בשר, אחד צלי ואחד מבושל, אלא שאף בביצה יוצא בזה.

 נשתייר ממנומה ש חן אתשרשאי לסלק מעל השול "ה(ק)ס מגן אברהםלאחר שאכלו מהכרפס, כתב ה

ת ד לאחר אכילרתה ערה כצושצריך להשאיר את הקע )צו אות לב( בא"חדעת ה אכןוכן את מי המלח. 

ערה. נם מענין הקון שאיהסיר כי, ומ"מ כתב שאת מי המלח רשאי ל)ס"ק נב( כה"חוהמרור, וכ"כ  המצה

רה וכן ל הקעעמונחים השאף שאוכל מכל המינים  )ח"ג פט"ו תשובה יח( לציון אורוכתב בשו"ת 

 ר.הסד ן במקומו עד סוף לילמהמצות, מ"מ צריך להיזהר שישאר מעט מכל מי

"כ וכ י תבשיל.מיקר שר לאבע"פ הר"ן שצריך שיהא בשר על הזרוע, שעצם בלא  )סק"ז( מג"אכתב ה

 ם.לא עצב. ומי שאין לו זרוע, כתב הפרי מגדים שיקח בשר אף )ס"ק כז( מ"בה

פסחים ב. ) של"הו חב""כ הן, וככתב לנהוג שיבשל חתיכת בשר ויחלקה למסובי )שו"ת סימן פח( מהרש"ל

כר זשל ואומרים שר מבווכלים בכתב שגם כשא )סק"ד( ט"זה אולם. משום שאין אוכלים צלי. ד"ה בערב(

ר בדרך האבלים ככלים ה אולפסח יש לחוש בודאי, לכן את הבשר בכל מקרה אין לאכול ואת הביצ

 מינן.

 כנגד דאח בשילת קר תכתב שאם חל ערב פסח בשבת, נחלקו הפוסקים האם לקח )ס"ק כב( מ"בה

 ניםש בשאר מוכ תבשילין' ב לעשות צריך כ"דאעפ , אושבת דוחה שאינה אז באה אינה דחגיגה ,פסח

 ם.נוהגי כן, וסיים שבעלמא לזכר אלא מדאינה בזה רבנן פלוג ולא

 בבקר ניש טוב םביו להניח צוהומ. מצוה ביזוי והוא הזרוע שזורקין המעשה עלי רע: חיי אדםה כתב

 .אותו ואוכלין ט"ליו שצולין הצלי לתוך

 סעיף ה':

 חובתו ידי בהם שיוצאים ירקות אלו 

  .(לט)שנינו בפסחים 

ולשין, רחבינא, ובעא, ובחתמכ: ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחזרת, במשנה"

טרפין ומצ לא מבושלין.וקין ושל ובמרור. יוצאין בהן בין לחין בין יבשין. אבל לא כבושין ולא

 -רת י חזאואמר רבא: מ זרת,: ואמר רבי אושעיא: מצוה בחגמראלכזית, ויוצאין בקלח שלהן. 

דא: לא . אמר רב חסשין כו'ילוון. יוצאין בהן בין לחין בין יבדחס רחמנא ע -חסא. מאי חסא 

 א"ל -ין, יבשין א -שנו אלא בקלח, אבל בעלין, לחין 

 .:(יחק מא עשין) ג"מס כ"וכ ,בשורש לא יוצאים שבקלח דקדק ת"רש (ל אות ז"פ) הגה"מ כתבו

כתב כטור, והוסיף שטוב לחזר אחר חסא  (א ואות רכ' סי) ק"סמה שעיקר המצוה בחזרת, גם טורכתב ה

השמיטו, ותמה הב"י מה טעמו?! וכתב שאולי מפרש מצוה  רמב"םה אךאפילו לקנות בדמים יקרים. 

                                                   
שאת קרבן  )קובץ מבית לוי ח"ג עמ' נב הע' א(הטעם שזוכרים את האבלות דוקא בקרבן חגיגה, כתב הגר"ש וואזנר  28

יכרת נר ולכן בו יות כיום, הקריבלפסח אולי יש אפשרות להקריב גם בזמן הזה, אבל את קרבן חגיגה אין אפשרות 
 האבלות, לפיכך בחרו להביא ביצה דוקא בו כזכר לאבלות.
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 מצוה (ד"ע ד"ח ה"נ) שכתב ירוחם בינורבה מרירות. וכן עולה מ'נמי' בחזרת, אע"פ שהיא מתוקה ואין 

  .יותר המרור אחר לחזר צריך ואינו בחזרת

. נויים במשנהסדר ששהאשון כפי שאם אין לו חזרת יחזר אחר ראשון ר (כ אות שם) מיימון הגהות כתבו

' סי) אגורבו .רגיראוג וחרחבינא שיןעול כגון ,ירקות שאר יקח חזרת לו אין אםכתב ש :(יג נ' סי) בו כלה

 מרור יקח חזרת ול שאין מי (לד' סי קיב' עמ ההגדה ובסדר, ב אות נח' סי ת"שו) מולין י"מהר פסק כתוב (תתג

  .תמכא שיקח כתב (לה' סי ב"פ) אגודה ספר ובעל ,לענה שהוא

 עשבים מיני ושפיר) חרחבינא, כאתמ, עולשין, חזרת, חובתו ידי בהם שיוצאים ירקות אלו :שו"עכתב ה

 הם כן םא אלא ןיוצאי אין ליןשבע אלא, בשורש לא אבל, ובקלחן שלהם בעלין ויוצאים; מרור ,(מרים

 ולםוכ; ליםמבוש ולא לוקיםש ולא כבושים לא אבל, יבשים בין לחים בין יוצאים ובקלחים, לחים

 אשוןר אחר ריחזו, חזרת ול אין ואם. בחזרת המצוה ועיקר, שלהם השיעור שהוא, לכזית מצטרפים

 ירק ארש או נהלע יקח, ירקותה מאלו אחד לו אין ואם: רמ"אוכתב ה. שנויים שהם הסדר כפי, ראשון

 . (אגור), מר

 עבדו יבואר' ס לומרכ פרך' ס נוטריקון שהוא כרפס ליקח נוהגין )הל' סדר ההגדה עמ' צו( ל"מהרי תבכ

 אין כ"וא ,חימ מבושל יותר ובט שהוא מפני ן"פעטרזל ליקח מותר אם מסופק ההי ואביו, פרך עבודת

ר ? וכתב דאפשליהיזיקח פיטרו, מדוע נהגו במקומו לתמה )סק"ד( מגן אברהםה .א"בפה עליו מברכין

 , לכן ברכתםושליםר מבדמשום שמשתבח ע"י הבשר, וכן משום שנאכלים חיים אלא שטובים יות

חיי "כ הלה חיים. וכלאכי אויםרושאר הירקות אינם  האדמה. ולקחו דוקא ירק זה משום שמצוי בפסח,

ם י אדמה, משותפוח נון אוכתב שנוהגים לקחת בצל או צ )ס"י(ערוך השולחן . ה)כלל קל ס"ה( אדם

 ח פ"ט סכ"ח(הליכות שלמה פס) ךירבגרש"ז אושאיננו יודעים מהו הפיטרוזיליה עליה דיברו הראשונים. ה

 תולעים בסלרי.נהג לקחת ירק המלפפון, שכן חשש מ

מה שלמטה  לא יקחכתב ש ()סימןקצג מהר"י ויילכרפס: נחלקו הפוסקים האם מותר לקחת שורש ל

מגן ה םלאו. ד"ה מרור( פסחים ג.) של"הו )חידושי דינים ס"ג( בנימין משאתמהקרקע דהוי שורש. וכ"פ 

 ם.נים המתפצליים הקטהשרש הוכיח שהשורש הגדול הוי בכלל קלח, ו'שורש' מקרי )ס"ק יב( אברהם

  ,)ס"ק לו( מ"בוכ"כ ה

אם שרה את אפילו כתב ש )ס"ק יד(מגן אברהם הו. 29כתב שכבושים היינו בחומץ )ד"ה כבושין( רש"י

חילה לא שלכת ברכי יוסףוחק יעקב וכתבו ה המרור במים מעת לעת אין יוצאים בו דנתבטל מרירתו.

יכבשו המרור במים, ובדיעבד יש לסמוך להקל כשאין לו אחרים, ובחריין יש טעם גם כשהוא כבוש. 

שאפשר שטעם המרור יוצא גם ע"י כבישה מעת לעת במים. שבעלים אין להקל,  )ס"ק לח( מ"בוכתב ה

 והוסיף שיוצאים לכתחילה גם בעלים ולא רק בקלח. 

 .מ"ב לז()הם באים שבעלים כמושים ג"כ אין יוצאים, ויש אומרים שיוצ מג"אעוד כתב ה

                                                   
 )ח"ז סימן לא, ח"ח סימן סו אות ג(כשלצורך נקיון החסה מתולעים צריך לשרותם בחומץ, כתבו בשו"ת מנחת יצחק  29

ם ץ יבטל את טעמווכן שטעם הח שיש בזה חשש כבוש, )שו"ת מנחת שלמה ח"ב סימן נח אות כא(רש"ז אוירבך והג
 .צה( )עמ' המרור, ולכן יש לקחת את הקלחים של החסה שא"צ לנקותם בחומץ. וכ"כ בחזו"ע
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אל את ישר רא"כ לא יעקו סולה,דכיון דמרור הוקש למצה, ומצה גזולה פ )סימן קצג( מהר"י ויילכתב 

ד' בשונה מההדס שב), קרקעכהמרור מהקרקע, אך דחה שהמרור אינו מתקיים בקרקע ולכן לא חשיב 

 צרכו לכ נתבשל כבר רשהמרוביאר דאפשר שמדובר  )ס"ק יד( מגן אברהם. ה(מינים יש להקפיד בזה

ור גזול. ם במרשאין יוצאי ג(ל)ס"ק  מ"ב. וכ"פ הדמי כתלוש ליתלש העומד כל "לוס ,ליתלש ועומד

 ולכן יזהרו שהגוי יעקור המרור מהקרקע.

אע"פ ו הוא חסה. שחזרת ם צביחכוה )אות יח( חק יעקבכתבו האחרונים שתמכא היינו חריין, וכתבו ה

מצוה לחזר ואוד, מר מ שכשהיא שוהה בקרקע הקלח שלה )ס"ל(שאין בחסה מרירות, כתב הגר"ז 

דוקא  אין הכוונה מרור אכילתבשציווי התורה  סט"ז() ערוך השולחןאחריה אף כשהיא מתוקה. וכתב ה

 (רכות ריש פ"ולמי בושיר)רידב"ז ה אמנםבהרגשת טעם המרירות, אלא באכילת ירק הנקרא מרור. 

ם , ואין יוצאירירותעם המטסוברים שעיקר מצות מרור היא להרגיש  )סי' קכד על דף לט.( חזו"אוה

 בחסה הנמכרת כיום בשוק.

 יאכל םוג ,יותרב עליו שערב מין מאיזה ליקח לו מותר איסטניס או חולה שהוא מיד חק יעקבכתב ה

ו יכול ינא ז"ג ואם .לקמן תעה, ו() בזה יוצא הדין דמעיקר ,פרס אכילת שיעור בכדי מעט מעט הכזית

הציון  שערכתב בו. ז"ע יברך לא אך מרירות טעם לזכר בפיו ילעוס או מעט יאכל פ"עכ ,בריאותו מפני

די לקיים שקשה לו, כ לתו אףיכו שאם הדבר אינו נוגע לבריאותו, ראוי לו לדחוק עצמו בכל )אות סא(

 מצות חז"ל.

ם ע"פ הסימני , הואבר אחרועוד, ששאר ירק חי שאפשר לקחת כשאין לו ד גר"א, חדשפרי כתבו ה

היינו ולבן כחלב,  מוהל תוכוחהמובאים בש"ס, שיהיה ראוי לאכילה, וכשחותכים אותו יוצא במקום 

וטה קצת רקות, אלא נישארי ולים , דהיינו שעלה שלו אינו ירוק מאוד כעלי הבצופניו מכסיפים .שרף

 בקיאים כ"כ ין אנופני שאועוד שמ"מ לא יברך עליהם, מ )ס"ק טו( מגן אברהםאך כתב ה ללובן.

 בסימנים אלו.

, ת כל ירק מרל לקחם יכושכתב הרמ"א שבמצב שאין לו את אחד הירקות המנויייש לסכם שאע"פ 

ור, מרבא אדם כרסו שמיל אחרי שאין לקחת לכרפס ירק שיוצאים בו בתור מרור, כי )סק"כ(מ"ב כתב ה

 כיצד יברך 'על אכילת מרור'?!

 חרוסת 

 )קיד. קטז.(שנינו בפסחים 

צוה. מחרוסת  ןיאף על פי שא : הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין,משנה"]קיד.[ 

רבי יוחנן כר לתפוח. וומר: זי ארבי אליעזר ברבי צדוק אומר: מצוה. ]קטז.[ מאי מצוה? רבי לו

זכר לתפוח,  - קהוייהליה. אביי: הלכך צריך לקהוייה, וצריך לסמוכאומר: זכר לטיט, אמר 

יט. אמר רוסת זכר לטחלתבן,  . תניא כוותיה דרבי יוחנן: תבלין זכרזכר לטיט -וצריך לסמוכיה 

 צוה"כם תבלין למלוטלו  ואורבי אלעזר ברבי צדוק: כך היו אומרים תגרי חרך שבירושלים: ב
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 (ה ח ש"שה) בדכתי מצריים בהם כירוי ולא עצב בלא שם בניהן לדותיו שהיו -לתפוח  זכר רש"יופי

 -לקהוייה  .עב שיהיה כדי הרבה וב ולכתוש להטיל -לסמוכיה  .:(יא סוטה) עוררתיך התפוח תחת

 קיוהא. ביה דאית ומילתא ויין תפוחים בו להטיל

 ה"ד. קטז) ספותהתובו כת דם.לאית דעביד לה עבה ואית דעביד לה רכה זכר  )י, ג( ירושלמיבאיתא 

בתחילה  ,א איתאדהא וה יחיאל ורבנשפירש  (יז אות קמד' סי) ק"סמו (א"הי ז"פ קושטא' דפו) הגה"מ, (צריך

 עושין אותה עבה ואח"כ מרככין אותה בחומץ.

 אפשר שאי פיל ,וזנגביל נמוןוקי קנה בחרוסת משימין לכך (רפד' סי) רוקחה בשם .(לד) המרדכי כתב

 .הטיט עם רבמעו תבן שהיה לטיט זכר וזהו קשין חוטים בהם יהא שלא היטב לדוכן

 .תאנים(ואגוזים  )תפוח שראלי לכנסת שנדמים בפירות חרוסת לעשות שצריך (צריך ה"ד) תוספותהכתבו 

 .הקץ על הוא ברוך שהקדו ששקד שם על ושקדים (ז ו, ג ד ש"שה) הרמון כפלח שם עוד וכתבו

. (טור), לדם זכר אדום יין או ץחומ מעט בו נותנין כ"ואח, לטיט זכר, עב יעשה וחרוסת: רמ"אכתב ה

, רימונים ,גוזיםא, תאנים, וחיםתפ, כגון (פ"ע' פ תוספות) ישראל בהם שנמשלו מפירות החרוסת ועושין

 . (טור) הטיט בו מגבלין יושה לתבן הדומים וזנגביל קנמון כגון, תבלין עליו ונותנין; שקדים

 30ו':סעיף 

 נטילה לדבר שטיבולו במשקה 

 )קטו.(שנינו בפסחים 

מר רב פפא: ים. אדיצריך נטילת  -"אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא: כל שטיבולו במשקה 

 ריך לשקועיהצתך לא דע שמע מינה האי חסא צריך לשקועיה בחרוסת, משום קפא. דאי סלקא

 -ועיה, וקפא יך לשקלך: לא צר דים למה לי? הא לא נגע. ודילמא, לעולם אימאינטילת  -

 ילמא משקעו ליה"ד -מריחא מיית, אלא למה לי נטילת ידים 

שצריך נטילת ידיים משום המשקין שהרי הידיים שניות הם, ו"כל הפוסל בתרומה מטמא  רש"יופ

. והיינו שתקנת חכמים בנטילת ידיים קודם אכילת פת הייתה גזירה )פרה ח, ז(משקין להיות תחילה" 

ם הכהנים שאוכלים תרומה בקדושה, שכל ישראל ינהגו כך בשביל שהכהנים יזהרו בזה יותר. משו

כל דבר שיש לו דין של שני לטומאה העושה שלישי בתרומה, מטמא ובמשקין כיון שיש דין מיוחד ש

)פסחים יד: ד"ה  רש"יוביאר  , החמירו בהם יותר.חולין להיות ראשון לטומאה מדרבנןמשקין אפילו של 

)ברכות מא ד"ה כל ה"ר יונה וכן ביאר ר. כיון שמשקין אינם צריכים הכשר החמירו בהם יות דתנן(

 ורוב תרומה סרך משום היא שהנטילה ,בידים שנאחז הפת על הותקנה ידים נטילת עיקרש (שטיבולו

 אחר הענבים אלא התורה מן תרומתן שאין ידים נטילת צ"א לפירות אבל ,מהפת הם התרומות

 כיון המשקין אבל , שמהתורה יש תרומה בדגן תירוש ויצהר,שמן שיעשו אחר והזיתים יין מהן שיעשה

 מפני אלא הדין מן נטילה צריכין היו לא הכלי ידי על אותן שותה שאדם בידים נאחזין שאינן

                                                   
את רוב הדברים לכאן כל דיני דבר שטיבולו במשקה עיקרם בסימן קנח סעיף ד. שם הארכנו בפרטי הדינים, והעתקנו  30

 למען יהיה הסיכום שלם.
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 במשקין שטיבולו דבר לכל והצריכו בהם החמירו ולפיכך ,מהידים טומאה יותר םמקבלי שהמשקין

 .31ידים נטילת

תב ומה. ולכן כרך תרשום סמסובר שנט"י לדבר שטיבולו במשקה הוא  )חולין פ"ח סימן י( רא"שגם ה

 הדברי חמודות שם שצריך לברך על נטילה זו. 

הקשו על רש"י: א. לשיטת רש"י כשהגמ' מקשה מדוע צריך ליטול ידיו 'הא לא  )ד"ה כל( תוספות אולם

אכל הרי אם טעם הנטילה הוא כמו בלחם, אינו גרע מאוכל נגע', וכי מה אכפת לנו שלא נגע במ

. ב. וכי לא ידע המקשה שיש לחוש שמא יגע במשקה? ולכן מפרש 32מחמת מאכיל שצריך ליטול ידיו

שאין התקנה משום סרך טומאה כמו בלחם, אלא משום שלא יטמא המשקין להיות תחילה ויהא אסור 

 .33לברך על נטילה זו, וכיום אין ליטול כלל, כדלקמן לשתותן ולפסול את גופו. ולכן לשיטתם אין

סות רי ידיו מאוהמשקה ידיו בבכתב שהוא משום נקיות, הואיל ונוגע  )נתיב טז סוף ח"ו( ירוחם רבנו

משום  כל המשקין, דיו עלייטול לשלדעתו צריך  )משב"ז ד( פרי מגדיםיותר ולכן צריך לנוטלם. וכתב ה

 ל נטילה זו.ברך עייך לכתב שלפ"ד רבנו ירוחם לא ש )סק"י( שת"זשכולם ממאסים את ידיו. ה

ולה כרש"י בריו ע". מדתחילה ידים נטילת צריך במשקין שטיבולו דבר כל וכןכתב: " )ו, א( רמב"םה

  תב 'וכן..'.ום שכ, מששתקנת נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה היא כתקנת נטילה על הפת

 אם מברכים על נטילה זו 

 34והביא שכ"כ הגאונים )סימן תעג( טורמהראשונים כתבו שאף צריך לברך על נטילה זו, ומהם הרבים 

י ", וכ"כ הב)סימן ז( כלבווכ"כ ה (ב-אל' )פ"ח מהלכות חו"מ ה"א, ופ"ו מהלכות ברכות הרמב"ם וכן הוא דעת ה

וכתב בשו"ת בניין שלמה  .גר"אוכ"פ ה .)חולין פ"ח סימן י( רא"שבדעת הרמב"ם, וביאר גם שכן דעת ה

 שכמעט כל הראשונים ס"ל דצריך לברך על הנטילה גם על דבר שטיבולו במשקה. )חאו"ח ריש סימן יח(

מצווה 'שאין לברך על נטילה זו משום שאין כאן הטעם שהזכרנו לעיל ש (שם) תוספותדעת ה לעומתם

טמאו המשקין והאוכלין, והרי הרי היא פעולת זהירות בלבד כדי שלא יש 'לשמוע דברי ר"א בן ערך

, וכ"ש אנו סק"ד, ועיין חזו"א כאן( "זבמשבסימן קנח  מגדים פרי)היא כמו ניקור חלב שאין אנו מברכים עליו 

 זה הרי והמברך נטילה לאותה צריכין ואין אנו שאין נזהרים מלטמאות עצמנו ולאכול דברים טמאים

 ר"מ מרוטנבורקג בשם ה"וכן הביא הטור בסימן תע )סימן לד( מרדכיוכ"ד ה לבטלה. ברכה מברך

סק"א שכתב  דרישהועיין ב)ועוד  בעל העיטורוכ"כ  )אולם משמע שהיה נוטל ידיו ללא ברכה( שא"צ לנטילה זו

                                                   
שדעת רבנו יונה אינה כרש"י, שלדעת רש"י גזרו על כל המשקין  )סעיף ה(כתב בשם הלבוש  )משב"ז ד(הפרי מגדים  31

 הן נטילה.ונים, גזרו בשים ראשר ונעמשום חמשה משקין. ולדעת רבנו יונה הואיל ומשקין עלולין מקבלין שלא בהכש
 דאמרינן להא דמי ולא. שבאוכל במשקין נגע דילמא הספק מן היה התקנה "ז ח"ד סימן עח שכתב: "דעיקרעיין ברדב 32

 ליה משקע דילמא הכא אבל מפה בלא לאכול יבא ולא טובא ארהיכ דאיכא נטילה בלא פת ואוכל במפה ידו אדם לט
 נטילה". יךשצר מאכיל ידי על או כף י"ע מאוכל גרע דלא אדעתיה ולאו המשקה בתוך לאוכל

הקשה, שבודאי האמוראים שאמרו 'כל שטיבולו במשקה' הייתה כוונתם שדבר זה נוהג בדורם,  )אות יא(בביאור הגר"א  33
אפר פרה,  לא היה להם כבררות, שרו בטהשהרי גם בזמן האמוראים לא נזה )או"ח סי' קכד לדף קטו.(וכן הקשה החזו"א 

 ומדברי הגמ' עולה שנהגו בטבילה זו.
ומ"מ כתב שהרוצה לצאת ידי ספק יביא עצמו לידי חיוב נטילה מצד אחר, כגון שיסך רגליו, וכתב עליו מרן שעצה זו  34

אין  ימן ז()כמ"ש בסברכים מן אנו ן שאיטובה דוקא לסוברים שאחר עשיית צרכיו צריך לברך על נטילת ידיים אבל לדיד
 לברך בכל מקרה ולא יועילו עצות אלה.
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שבנטילה זו אין העולם נזהרים ונתלים בדעת התוס', אולם גם מהתוס' משמע שיש ליטול ידיו רק שלא יברך על נטילה 

 .(זו

ך נטילה צרי..." קנח, ד() "עשוק בכיון שיש חולקים בדבר יש לחוש מלברך, ולכן פסדב"י רן בוהסיק מ

 ".ילההנט על ברךי ולא ראשון טבול לצורך ידיו נוטל" )תעג, ו(וכ"כ כאן  ."בלא ברכה

אלא  חכמים ברכה א תקנושכתב שיטול ידיו בלא ברכה כיון של אות טו( טהרות –)פ' תזריע  בא"חעיין ב

טילה זו מברכים על נ ן אנוה שאיהשיג ע"ד, שמ )ח"א עמ' שלא( הליכות עולםבנוטל ידיו לאכול פת. וב

 מה שאין אנושוכיח יך להשהאר )סק"ז(הוא משום דחישינן לדעת התוס'. וע"ע בתורת חיים סופר 

 .ה זומשום שלא תקנו חכמים ברכה על נטיל מברכים, אינו מחמת הספק אלא

 המנהג כיום והלכה למעשה 

יים "צ ליטול ידלכן אוהרה כפי שנתבאר למעלה, דעת התוספות שכיום לא נהוגים דיני טומאה וט

 לדבר שטיבולו במשקה.

 ל ידיהם וישליטו הגים שלאדהעולם נו )חולין פ"ח סימן מא( לחם חמודותהביא דברי ה )סק"ח( המג"א

שמנהג  ות ד(א)כלל לו  דםחיי אביין הם על מי לסמוך, ונתלה בדברי התוס' ופוק חזי מאי עמא דבר. ועל

, ה(-דסעיפים ) חןך השולערוו "ג()סק בהר ע"שוהעולם להקל בזה, ומ"מ ירא שמים יזהר בזה, וכ"כ ב

ה, וכן יבולו במשקטשלדבר  ידיו כתב שבזמנינו אין להחמיר ליטול )חאו"ח סי' קנב( דבר חברון ובשו"ת

מה אות  )ח"ב סי' מגןו שמש שו"תשמע מפי גדולי ישראל וכן מהרצי"ה, שכן היה המנהג בירושלים. וב

גו נשי מעשה נהדים ואחסי עשה סניגורין למקלים בנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה, ורק ב'(

 להחמיר בזה.

כדעת רוב הפוסקים שצריך  לעומתם הרבה אחרונים החמירו מאוד בדבר, וכתבו שהעיקר אולם

. )דף כ' ע"אבספר שמחת הרגל  חיד"אומרן ה )ס"ק יא( אליה רבההוכ"כ  נטילה מדינא אף בזמן הזה.

כתב שהמזלזל  סימן ח"י אות יט(ח"ב ) יוסף מטה, ובשו"ת )ס"ק כה( כף החייםוה )סק"כ( מ"בוה (וברכ"י סק"ה

פסק שנטילה  (ח)אות  הלכה ברורהוב .בזה הוא בכלל המזלזל בנט"י שנעקר מן העולם וחייב נידוי וכו'

 ברכת ה', וכ"ד הרב 35זו היא חובה מן הדין וכל אדם צריך להזהר בה, והמיקל אין לו על מי לסמוך

שבכל השנה צריך ליטול  זצ"ל ' קפה()מקראי קודש הל' ליל הסדר עמ גר"מ אליהודעת הו .)ח"ג פרק י סעיף ט(

. 36ידיו לדבר שטיבולו במשקה, אך אין זו חובה, ונ"מ שאין צריך להעיר ולגעור במי שאינו נוהג כך

                                                   
, שאין לדבר בין הנטילה לטעימה (831)הליכות שלמה מועדים פ"ט הערה אף כשנוטל ידיו ולא מברך, דעת הגרשז"א  35

שדין  ו'(קס"ק , תעג .ק יג)ס""ח תב כהכהכרפס,  . ולעניין טבילת)אשרי האיש ח"א פל"א אות יד(וכ"ד הגרי"ש אלישיב 
י לכרפס כדין צ"ל, שדין נט"ליהו זאגר"מ הוכן הוראת  ,)עמ' קלו(וכ"כ בחזו"ע ח"ב  ,הנטילה כעין נטילה ללחם לכל דבר

 נט"י לפת לכל פרטיה ודקדוקיה.
ערה )שם ההגרשז"א  ל, דעתם קוגואם המאכל שטיבולו במשקה טפל למאכל אחר שא"צ נטילה, כגון מלפפון חמוץ ע

 שיש להקל בנטילה זו, וכמ"ש המ"ב להקל כשאוכל פחות מכזית. (186
שבהזדמנות אחרת שמע מהרב שאכן מנט"י לכרפס בליל הסדר ישנה תוכחה מגולה למקלים בנט"י לדבר וכתב שם  36

ב לו הרב מיר בזה, והשיין להחאהזה  שטיבולו במשקה בשאר ימות השנה, והרב הררי העיר לרב את סברת התוס' שבזמן
 א מנגבם. ם זכר אא"כ הום בשלומביאיששאעפ"כ צריך להחמיר בזה. ואמר הרב שלכן אין הוא אוכל את גרגירי החומוס 
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והביא שם את דעת הגר"ש ישראלי שיש להקפיד וליטול ידיים לדבר שטיבולו במשקה, והוסיף שלפי 

 ינם יודעים הלכה זו אינם מקפידים.הדין יש להקפיד, ושכל היודע הלכה מקפיד, ורק אלו שא

ם מהרי"ץ . אול)סק"י( וז"ר "א(פח"ב  )ויצי"ב, רוב השאמי נהגו כשו"ע, ראה בגר"י צובירי מנהג תימןוב

ימן בבלדי, תו, וכן מנהג ילה זל נטפסק כדעת הרמב"ם לברך ע )ע"ח ח"א קסז. , ח"ב יא: , פעו"צ ח"ב סי' נט(

 .הגים כן(צת מהשאמי נוף שגם קז. והוסי)כאן, סק"י. תעג, ס"ק כ, ז"ר )ו, יא(, ברכת משה )כז, יט(ראה שע"ה 

 "אחזוכן נהג הוה זו. ל נטילעוסובר שאף יש לברך  חמיר בזה,שמ )ס"ק יא( גר"אוהביא המ"ב דעת ה

 .)אורחות רבינו ח"א עמ' עז'(

הוה ליה  -ו זלה ליבטפי  כתב 'ואם בא לטהר עצמו )סק"ו( ט"זבאשר למנהג בליל הסדר עצמו, ה

נה ליטול הרים בכל השין נזן שאלהיזהר על כל פנים בעשרת ימי תשובה'!. ומכאן תוכחה מגולה לאות

בליל הסדר  גים כןנוהשכתב שהסיבה  )שעה"צ סט( מ"בקודם שיאכל דבר שטיבולו במשקה. אמנם ה

סדר כתב שבליל ה (שפרמרי אדתו )הקדמתו לאג נצי"בדווקא, הוא כדי שישאלו התינוקות על השינוי. ה

 ת הפסח.ו בזמן אכילבותינגו אאנו מנסים לנהוג כאילו בית המקדש קיים ולחקות את סדר הפסח שנה

 צורת הנטילה 

סי' קנח ) מ"בשצריך לנטילה זו כל דיני נטילה כמו לפת, הביאו להלכה ה )א"א סק"ח( פרי מגדיםכתב ה

)אות  הלכה ברורה, וכ"פ ב)סוף ס"ק יג'( כה"חו אות יח'( חאו"ח סימן ח"יח"ב ) יוסף מטה, וכ"פ בשו"ת (סק"כ

 .37ט(

 האוכל פחות מכזית 

פסק "נוטל ידיו לצורך טיבול ראשון, ולא יברך על הנטילה. ויקח מהכרפס פחות  )תעג, ו( שו"עמרן ה

ומשמע מדבריו בפשיטות שאף על פחות מכזית דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיו, , מכזית..."

)סימן  באור הלכהפסק שעל פחות מכזית פת "יש מי שאומר שא"צ נטילה", וב סימן קנח ס"גבאולם 

כתב, שמשמע מדברי מרן שעל דבר שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיו ואפילו על  תעג ד"ה פחות מכזית(

שכתב בעניין כרפס, דדעת  )יבין שמועה דל"ה ע"א סוד"ה תניא(פחות מכזית, והביא דברי הרשב"ץ 

דבעינן כזית, וכן מסתבר כיון שצריך נטילה ודאי בעינן כזית כפת גמורה, והביאו  ב(, )ח מב"םרה

כתב דנראה לו פשוט שבפחות  סק"כ(סי' קנח ) מ"בוב. לדינא וסיים שצריך עיון )סק"א(במטה יהודה 

דעת הטור, ושדעתו  הביא אתבמהדורה השנייה  המכזית אין צריך להחמיר בזה כלל. אמנם בהגה

)או"ח סימן כה  חזו"אכתב כמו ההגה כאן, וכ"כ ה ()סעיף יבבטילה מפני דעתו הרחבה. ובשונה הלכות 

אות  )ח"ב סימן לחבשו"ת חיים שאל  החיד"א . וכבר העיר בזהאף על פחות מכזית שצריך נטילה (ס"ק טו

ני מח' הפוסקים אם יברך ברכה וכתב ליישב, דכיון שהצריכו בש"ס נטילה לטיבול ראשון ומפ עו(

אחרונה לאחר אכילת הכרפס התקינו שיהא אוכל פחות מכזית, ומ"מ לא רצה מרן לעקור את דברי 

                                                   
)קס' סי"ג ד"ה אמנם מצינו שאין דינו שווה לגמרי לנטילת הכהנים לתרומה, שלעניין מקום הנטילה כתב בביה"ל לקמן  37

כתב מרן  בנט"י לסעודה ע, אבללזרו שלתרומה כמעט לכל הדעות הוא עד הפרק, שהוא החיבור בין הפרק ויש מתירין(
יר עד לא שראוי להחמאבעות, י האצשהוא מח' ראשונים ומצד הדין יש להקל בנטילתה עד סוף פרק לקמן קסא' ס"ד,

די הכהן מחמת ילים ליטול את נם יכוף שאישא )קנט' ס"ק סט'(הקנה. וכן לעניין נט"י ע"י גוי או נדה, כתב המ"ב לקמן 
 טומאתם, מ"מ לא גזרו עליהם בנטילה לחולין.
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חכמים בתקנת הנטילה, אבל בעלמא כל שאוכל פחות מכזית א"צ נטילה. וכתב עוד שאין סברא 

ות מכזית כיון לחלק ולומר שדבר שטיבולו במשקה חמיר טפי מפת להצריך נטילה אפילו לפח

שהידיים מטמאות משקין להיות תחילה, משום שלדבר שטיבולו במשקה אין מברכים על הנטילה, 

, )שאלוניקי, סימן קנח(כ עוד בשיורי ברכה "ובפת מברכים. וכן לא מצא סברא בראשונים לחילוק זה, וכ

הוא משום אולם יש לדחות דבריו, דמה שאין אנו מברכים על נטילה לדבר שטיבולו במשקה 

שינן לדעת התוס' דסבירא ליה שבזמן הזה אין נטילה זו חיוב מן הדין, ובאמת נטילה לדבר ידחי

שטיבולו במשקה חמירא טפי מנטילה לפת ואף על פחות מכזית יש ליטול את ידיו משא"כ בפת. וכ"פ 

, )סק"כ( כה"חו אות יז'(טהרות  –)פ' תזריע  בא"חוה )סק"ז( חס"לוה סימן ח"י אות ט'(ח"ב )בשו"ת מטה יוסף 

שהאריך לפלפל בזה אי בעינן נטילה לדבר שטיבולו במשקה  עמ' של והלאה(ח"א ) הליכות עולםועיין 

אף באכילה פחות מכזית, ומצדד להחמיר, ומ"מ סיים שהמיקל בזה יש לו ע"מ שיסמוך, משום שיש 

וא"כ שמא לא חמיר טפי  בזה ס"ס, שמא בזה"ז א"צ נטילת ידיים לדבר שטיבולו במשקה כדעת התוס',

 .בשו"ת חזו"ע ח"א ס"ס יח'()וע"ע מפת שא"צ ליטול לפחות מכזית 

 דיני טיבול הכרפס ושיעורו 

 כרפס 

 אכלן ...תינוקותל היכירא דליהוי יהיכ כי - לי למה טיבולי תרי ודקאמרת" )קיד:(שנינו בפסחים 

 ."יצא - לחצאין

 רגילין ןשאי לפי, וישאל תינוק שיכיר כדי - ראשון וטיבול (שמגיע עד ה"ד. קיד) ם"רשבו י"רש פירשוו

צם הטיבול. עולא  יא השינויהלדעתם אכילת הירק לפני הסעודה  .סעודה קודם ירק לאכול אדם בני

 שינוי.הל הוא כתבו שהטיבו )קיד. ד"ה והביאו( מאיריוה )כו: ד"ה הביאו( ר"ן, המנגד

כדי  דרך חירות, ה היאסעודהשאכילת ירק טבול לפני  ב"ח, כתב הבטעם הדבר שאוכלים דוקא כרפס

ב עד ריש עוד זמן דה, והסעו שמאחר ואומרים את ההגדה לפני. עוד כתב, להגביר את תאוות המאכל

קטו. ) תוספותב ה.מאומ אכוללהאכילה, אוכלים דבר קל קודם ההגדה, כדי שלא לשהות זמן רב בלא 

מרור ירק ני הפלאנו אוכלים  לות,ן עושים מצוות חבילות חביהביא הסבר נוסף, דמכיון שאי ד"ה והדר(

 כתב שאין שב"ם(רו ד"ה  אות)פרי חדש ה אולםאחר כדי לפוטרו, וכך א"צ לברך עליו שתי ברכות. 

ה זו , ומתוך שאלנוקותהתי משמעות מיוחדת לאכילת הכרפס, ואין בכך אלא דרך נוספת לעורר את

 ם.יבואו לשאול שאלות על יציאת מצרי

 מכזית בפחות אכילה איןד כזית שיאכל צריך מרור אכילת על דמברך משום (כה' סי) ש"ראה כתב

 אבעלמ אדמהה פרי בורא םעליה שמברך הראשונות בירקות אבל ,(א"ה ב"פ יומא ירושלמי:, לב פסחים)

 שיעור צריך דאין (רב' סי ן"לרמב יוחסותמ) א"רשבה כ"וכ .כזית מהם צריך אין אכילה עליהם מזכירין ואין

 ניין הטיבולערי כל יין בכזית, הכתב שאינו יודע מה הענ (ד אות שם) הגה"מגם  .להיכר אלא בא דאינו

ק אם לברך ת מספכדי לצאשכתב  (כה' סי) ל"מהריהוא רק להתמיה את התינוקות, ודי בכל שהוא. 

 . כזית לאכול יךשצר כתב (ב"ה ח"פ) ם"רמבה אבל אחריו ברכה אחרונה, יש לאכול פחות מכזית.
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 אכלש מה טרתפו המזון רכתב שאין ,אחריו לברך צריךש (רמא' סי א"ח) א"רשבה, כתב אם אכל כזית

 ודההסע חמתמ שלא הסעודה רלאח הבאים כדברים זה והרי ,כלל בסעודה מסייע ואינו ,סעודה קודם

 רור, שאם לאילת המד אחר אכאך ימתין עם הברכה ע .:(מא ברכות) ולאחריהם לפניהם ברכה שטעונים

 ינוא משום שהמרור המרור, יצטרך לברך על המרור שוב בתחילה. ואין ברכת הלחם פוטרת את -

 פרפרת שבא ללפת את הפת. 

 כתבו (ג אות ח"פ) וההגהות .()ח, ב ם"רמבה כ"וכ ,בחרוסת זה שטיבול עמרם רב כתב? במה מטבלים

 שאין נוהיי בחרוסת אינהש ר"ת שכתב מה ואומר בחרוסת, זה טיבול גם לעשות רגיל היה מ"רשה

 תוספותה כ"וכ ל,מטב ה"ד. קיד ם"שבר פירש )כך תם רבינו אולםבידו.  הרשות רוצה אם אבל חרוסת, צריך

 רהמרו עם מצותו שהחרוסת לפי ,בחרוסת ולא בחומץ שמטבל פירש ת("ר בשם כה' סי ש"והרא מטבל, ה"ד

 יסוכר למלא איןסובר ש (שם' סתו) י"ר. גם ש"ראה נוהג היה וכן ,מצותו קודם ממנו לאכול ואין

  .מצה כמו לתיאבון המצוה בעת יאכלנו אלא מחרוסת

 מברךש (והדר ה"ודת. קטו) י"רבול. דעת י? נחלקו הראשונים האם מברך לאחר הטהאם מברך לאחריו

מוציא, א"כ הברכת בנפטר מכיון ש פרי האדמה, שלדעתו אינו מברך על המרור בורא הטיבול אחר

 צריך איןשסובר  (טאפשי ה"ד: קיד) ם"רשבה אולם אחר הטיבול הראשון צריך לברך אם אכל כזית.

 אחר לברך אין כ"א ,שוןרא בטיבול שבירך שלדעתו המרור נפטר בברכת בורא פרי האדמה .לברך

 בשם (ב"ה ח"פ) המגידכ"כ ו .ישנ בטיבול האדמה פרי בורא ולברך לחזור יצטרך כ"דא ,ראשון טיבול

 .זה טיבול חרא מברך שאינו (רב - רא' סי מיוחסות, רמא, עב' סי א"ח ת"שו) א"רשבה

 מברך וואינ, לואוכ האדמה יפר בורא ומברך בחומץ ומטבלו מכזית פחות מהכרפס ויקח :שו"עכתב ה

 .אחריו

וס, משום כל כל ערכים לשיטתו שאין מב כתב שדברי מרן שאינו מברך אחריו הם דוקאגר"א ה

ל ל הכרפס, אברכה של הבעשההלל והגדה לא הוי הפסק, ולכן אינו מברך ברכה אחרונה שמסתמך 

 כרפס וגם עלעל ה ך גםלשיטת הרמ"א שמברכים על כל כוס משום שחשיב להפסק, ה"ה שיש לבר

פת, כיון נוס שיש סברא ואינו( ד"ה) באור הלכההמרור, ולכן יברך אחר הכרפס ברכה אחרונה. והוסיף ה

 י מצוות נפרדות, ונשאר בצ"ע. שהכרפס והמרור הן שת

 חזו"עו (אות לב וצ) בא"חוכ"כ ה כתב שאין להסב, )ס"ק יד( ברכי יוסףהאם יש להסב באכילת הכרפס? ה

בה. חייבים בהסיהדברים ה מהשאכילת הכרפס אינ )חוט שני פי"ז ס"ק טז( גר"נ קרליץ, וכ"ד ה)עמ' מ(

 .(ד)אות  רדכיממאמר הכ"כ ו שיש להסב. )סדר הגדה של פסח ופירושה ד"ה ולאחר(אבודרהם , דעת המאידך

בה יהסבעט אכל מוב אם יכתב שהעיקר שא"צ להסב, אך ט )ח"ג פט"ו תשובה ט( לציון אורובשו"ת 

 כזית.ומעט שלא בהסבה, ובלבד שלא יאכל יותר מ
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 איזו מצה חוצים ואמירת מה נשתנה 

 יחץ 

 )לט:(שנינו בברכות 

' א? 'לחם עניאי טעמ. מ"אמר רב פפא: הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע

 כתיב"

ו ללעני שאין  ידמותדי להכשהטעם באכילת פרוסה בפסח, היא  )קטו:(כך גם עולה מהגמ' בפסחים 

 אפשרות לאכול פת שלימה אלא חתיכת פת בלבד.

 302' עמ יןברל' דפ ת"שו) מאיר ר"ה בשם (ו"ה ח"פ קושטא' דפו)הגה"מ ו .(לח) מרדכיוה (ל' סי) ש"ראהכתבו 

 מנםא. קומןלאפי לשמרה ביםהמסו מן לאחד חציה ויתן לשנים ויבצענה האמצעית המצה שיקח (ד' סי

 .הראשונה לבצוע פירשו (רפג' סי) רוקחוה :(קיח מא עשין) המצוות פרס

 .(יב חפס' הל) בו כלה כתב .(דל יב שמות) למשארותם זכר המפה תחת אותה נותניןש )שם( רוקחכתב ה

 אןכ אף בפרוסה עניל מה עניא לחמא הא עליה שיאמר כדי ההגדה שיקרא קודם לחלקה המנהג

 ועדיין המצה ניםמטמי אנו מה מפני וישאלו התינוקות שיראו כדי שהוא אומרים ויש ,:(קטו) בפרוסה

 מצה עוד לו יהיה ולא גגבשו הסעודה תוך אותה ויאכלו יראו שלא כדי אומרים ויש .אכלנו לא

 .אותה מצניעין ולפיכך באחרונה משומרת

 כתבר לברך כשיבא תחלה הבשלימ שיפגע כדי השלימות' ב בין ישים השני וחציה )שם( רא"שכתב ה

 .לבצוע לו יש שממנה המוציא

 (למה ה"ד) פותתוסה ווכתב ".שאלווי התינוקות שיכירו כדי השולחן עוקרין למה" :(קטו)שנינו בפסחים 

 המצות השב ערההק סלקיןמ ,לסלקן שכיום שהשולחנות שלנו גדולים ויש טורח (כט' סי) ש"ראוה

הקערה  יה אתת המנהג להגב, ודחה א(עוקר אין ה"ד) ם"רשב כ"וכ .יותר לאכול רוצים אינם כאילו

 מידד וישאל נוקהתי כירשי כדי לואכ כבר כאילו זוית בקרן נותנהבלבד, שאין בזה היכר לתינוק, אלא 

  .שולחן לעקירת

 עניא חמאל הא מתחיל הואכש (ג אות קמד' סי ף"הר בהגהות) ק"סמוב (ג"ה ז"פ קושטא' דפ) "מהגהב כתב

. ניולפ ירנהיחז היינו םעבדי וכשמתחיל ,השולחן בסוף ויתננה מלפניו ויעקרנה הקערה יגביה

 מה עד 'וכו יאענ לחמא אהנראה שמגביה את הקערה ורק לאחר מכן אומר  (ה אות יד כלל) ש"ראהמ

  .נשתנה

 אף םלועזי ישו והטף הנשים בינושי כדי נשתנה ומה עניא לחמא הא לועזים יש .(יג נ' סי) בו כלה כתב

 ידעו לא אם השאלה בנתה תועלת מה כי התשובה אף שילעזו השאלה אחר הוא יפה ומנהג עבדים

 .התשובה

 לאפיקומן לשומרה מהמסובין לאחד חציה ויתן, לשתים ויבצענה האמצעית מצה ויקח :שו"עכתב ה

 המצות בה שיש הקערה ויגביה השלימות שתי בין ישים השני וחציה, המפה תחת אותה ונותנין
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 או, והקטנים הנשים שמבינים בלשון ויאמרו: רמ"אוכתב ה. נשתנה מה עד, עניא לחמא הא: ויאמר

 בו כל). והקטנים הנשים שיבינו כדי, ז"לע בלשון ההגדה כל מלונדרי י"ר עשה וכן הענין להם יפרש

 התינוקות שיראו כדי, אכלו כבר כאלו השלחן בסוף ולהניחם השלחן מעל להסירם יצוה ואז. (ל"ומהרי

 .וישאלו

ה, שיודעים קות בזתינולשאין היכר  שכיום לא נהגו להסירם, משום )ס"ק כה( מגן אברהםכתב ה

 שולחן.לעקור את ה גיליםיו רהשדברים אלו לא ניתנו על השולחן לצורך אכילה. משא"כ בזמן הגמ' 

י לפ )סק"ט( "זטיאר הר, ובשטוב שהחלק של האפיקומן יהיה גדול יות )ס"ק כא( מגן אברהםה כתב

ך ף, לפי שצרים נוסטע כתב ב"חשאותו החצי של האפיקומן שיאכל לבסוף הוא עיקר המצוה. וה

 ול.לקחת למצות אפיקומן שני כזיתים, לכך יקח לאפיקומן את החלק הגד

שהוא  עב סק"ב(סי' ת) קבחק יעכתב הומה שנוהגים שהתינוקות חוטפים את המצה של האפיקומן, 

כו' ובנים וישאלו ראו הדי שיהזה כ 'וצריך לעשות שינוי בלילה )פ"ז מהל' חו"מ ה"ג(מלשון הרמב"ם 

נהוג ללא הניח  (210 לכה הע'הרחות )הליכות שלמה פסח פ"ט א גרש"ז אוירבךוחוטפים מצה זה מיד זה'. וה

ה ולקבל נוקות לגניבת התיארגיל לשון 'גניבה', ואיך נכן בביתו, כיון שנשתרש על כך בפי הבריות 

  שכר על כך, והוסיף שאלו שנוהגים כך יזהרו לכנותה רק 'חטיפה'.

 מגיד 

 . צרים'מציאת ישקודם הגדה יכון או יאמר 'לצאת ידי מצות ספור  )סק"א( מ"בכתב ה

, משום ציאת מצרים'ייפור סו על כתב שאין מברכים 'אשר קידשנו במצוותיו וציונ )ברכות יב:( מאיריה

 א, ס"ק כא()ספינק ייםחות חאורבוגאל ישראל, שאומרים בתפילת ערבית.  תשיוצאים י"ח ברכה זו בברכ

 רבבותבשו"ת ועונה ברכה. ינה טכן אביאר, שהרי למצוה זו אין שיעור ויוצא בה גם ע"י דיבור אחד, ול

וד ום מצות תלמשב כקיים נחביאר שכל קיום מצות סיפור יציאת מצר )ח"ב סימן קכט אות כג( אפרים

אמרו רכת התורה שכה בבח ברתורה, שציותה התורה ללמוד פרשה זו בלילה זה, ולפיכך יוצאים י"

"מ הוא קר סיפור יצון שעירץ שכיג"כ הקשה קושיא זו, ותי )גבורות ה' סוף פס"ב( מהר"להבאותו היום. 

מצווה אלא ב ךיוברכה לא שי רים, ואם אינו מבין מה שאומר לא יצא י"ח,בכוונת הלב והבנת הדב

 שהעיקר שלה הוא במעשה.

ור עשה של סיפ במצות ייביםהקשה, מה נשתנה ליל פסח שח )פתיחה כוללת הל' ק"ש סק"ד( פרי מגדיםה

בכל שות'! ותירץ בליל צריםמיצי"מ, הלא בכל הלילות חייבים, כדאיתא בברכות 'מזכירין יציאת 

שבכל  ק עליו וכתבחל מן יג(סי) שאגת אריההלילות די בהרהור אבל בליל פסח יש חיוב לומר בפה, ה

 הלילות יש חיוב להוציא בפה.

היה מבאר לבניו בעת עריכת הסדר שיש שלושה  )מובא במועדים וזמנים ח"ג סימן רנג( גר"ח מבריסקה

ר הלילות: א. בכל השנה לעצמו, ובלילה דברים שנשתנה מצוות סיפור יציאת מצרים בלילה זה משא

חייב להזכיר כל  לילה הזה. ב. ב)וכן עולה מהמ"ב ס"ק כא( זה דווקא לאחר דרך שאלה ותשובה
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השתלשלות האירועים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח וכו'. ג. בלילה זה צריך לספר טעמי המצוות, 

 וכדאמרינן 'כל שלא אמר ג' דברים אלו לא יצא ידי חובתו'.

צריך לספר  שאין ל"א(פ"ט ס )הליכות שלמה פסח אוירבך גרש"זוהמתארח אצל אביו או חמיו, דעת ה

האב שלבנך' היא  והגדתות 'לבניו בעצמו, אלא די בכך שאחד מהמסובים מספר לכולם, ומשום שמצ

 צריך ו, ואף אינוספר ללייב חייב שבנו ישמע בלילה הזה סיפור יציאת מצרים, ולא שהוא עצמו ח

ך שאף האב צרי ז(ט"ז ס"ק ני פיש)חוט  גר"נ קרליץדעת ה אכןלמנות את המספר לשליח שיספר עבורו. 

 םבנים הנשואיכתב שה (ג פט"ו)ח" אור לציוןגם הלספר לבנו, ולא יסתפק במה שאביו מספר להם. 

הגדת עצמם מצות ובקיים די לכהמסבין אצל הוריהם, ישתדלו שגם הם יספרו לבניהם סיפור יצי"מ, 

 לבנך.

שצריך להיות באופן  (24מ' סקיו ע)חוט שני פסח ע"פ פ קרליץ נגר"ואופן סיפור יציאת מצרים, ביאר ה

ולים שאר הפלפ כלוזה,  ל כלעשיבינו וירגישו ויתפעלו ממה שעשה ה' לנו במצרים, ולהודות לה' 

וכ"כ  ריאת ההגדה.קה של מן זהדרשות והקושיות אין ענינם לסיפור יציאת מצרים, ואין מקומם בז

 כתב "וזה י הנפש()בת ד"אחיה .)דף רסה ד"ה מצוה. הו"ד בשו"ת בצה"ח ח"ו סי' מז( חתם סופרבדרשות ה

ת יציאה שלא אהולת עזה פבעבור זה, הכוונה היא שהבן יראה שמחת אביו והתנהגותו, ויבין מ

ות ה זו בהתלהבר מצוהסד בלילאבותינו בלבד גאל השי"ת רק אותנו עמהם, ואשרי הזוכה לקיים 

 כתיקונה".

"מ ת ההגדה, ומול בשעחדברי  שאסור לדבר )ח"ג עמ' קסא( אור לציוןוה )עמ' נז( עובדיה חזוןכתבו ה

 ה.ותר ואף מצומכד', ורים דברים השייכים לנושא ההגדה וכן פירושים ואמרות בנושא יציאת מצ

 סעיף ז':

 מזיגת כוס שני והמשך ההגדה 

 .(קטז) פסחיםשנינו ב

ה נמדו: מה נשתביו מלאבן ב: מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת משנה"

לו והלילה הזה כ מבושל,ווק הלילה הזה מכל הלילות... בכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי של

הוא שואל  -לאו  . ואםאשתו שואלתו -ינו חכם אשואלו, ואם  -: תנו רבנן: חכם בנו גמראצלי. 

צה מ. אמר רבא: הזשואלין זה ל -לעצמו. ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח 

דשים קנראה כאוכל שד אלא עו הגביה, ומרור צריך להגביה. בשר אין צריך להגביה, ולאצריך ל

 בחוץ.

 כל המגבי כךלפי עד מגיעיןכש באשכנז נוהגיןש (ג אות ההגדה נוסח, ה"ה קושטא' פ"ח דפ) הגה"מכתבו 

 ךללפיכ יעכשמג טוב שוחר במדרש איתא והכי ,גאלנו אשר ברכת סיום עד בידו ואוחזו כוסו אחד

 .היין על שירה לומר כדי בידו כוסו אוחז
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 שתובו הפת אהיר שלא המצה לכסות נכון ללפיכך כשמגיע בידו הכוס כשנוטל (תשצח' סי) אגורה כתב

 צתק מגולה ההמצ תהא שעה ותהא שעד עוד וכתבו .(ב אות נח' סי) ל"מהרי "כוכ ,הדעת נקיי מנהג וכן

 .הרבה דברים עליו שעונין לחם כדאמרינן

 ואם. הסעוד ודםק שני כוס תיםשו למה התינוקות שישאלו כדי, שני כוס מיד לו מוזגין :שו"עכתב ה

 לוואפי. צמוע את שואל הוא, לאו ואם; שואלתו אשתו, בן לו אין אם. מלמדו אביו, בבן חכמה אין

 אלא, הנשתנ מה: רלומ צריך אין, אלתשו האשה או וכשהבן) ' וכו נשתנה מה: לזה זה שואלים חכמים תלמידי

 כל אוקור יולפנ המצות בהש הקערה מחזיר, לפרעה היינו עבדים וכשמתחיל. (ל"מהרי. עבדים מתחיל

 מצה גביהלה ויש). עליהם צוההמ שתחבב למסובין להראותה, להגביה צריך זו למצה וכשיגיע, ההגדה

 עד בידו סוכו אחד לכ מגביה, יכךללפ וכשיגיע; זה למרור כשיגיע וכן, (ו"מהרי) (עוני כלחם שהיא הפרוסה

 ואש דםל כשמגיע (ע"ד) באצבע הכוס מן מעט לזרוק ונוהגין: רמ"אכתב ה. ישראל גאל שחותם

 יהיהו. (ל"מהרי) פעמים ז"ט להכ, ובפרט בכלל ב"באח ש"עד ך"דצ המכות כשמזכיר וכן, עשן ותמרות

 .(יוסף ביתו אגור) הפת סהיכ ואז. בידו הכוס שאוחז, לפיכך עד ההגדה שאומר בשעה מגולה הפת

סה וס בידו ויכאחז הכו' ישכשיאמר והיא שעמדה לאבותינו וכ )פסחים ב. ד"ה וכשמברך( של"הכתב ה

 .)ס"ק עג( מ"בוכ"כ ה הפת, עד מצילנו מידם.

י ניגון יפה כדותו באשיאמר  )מנהגים סדר ההגדה אות כה( מהרי"לפן אמירת 'מה נשתנה' כתב הוובא

 לשבח לאדון הכל.
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  ברכה על כוס שני -סימן תע"ד 
 ובו סעיף אחד

 דין ברכה ראשונה ואחרונה על ד' כוסות 

 ה"י()פ"ח ה"ה ו רמב"םוה כד.() רי"ףהאם צריך לברך על כל אחת מהכוסות: דעת הנחלקו הראשונים 

שע"ת )גאון  האי רבו יראב שררכ"כ הטור בשם שיש לברך בורא פרי הגפן על כל אחת מד' הכוסות, ו

תוספות ליה בנפרד. בברך ען יש ל. שכל כוס וכוס יש בה מצוה בפנ"ע, ולכאוהסביר הרי"ף, . סי' קא(

 יח דעתו ביןאדם מסהדת, מבואר דמכיון שכל כוס באה עם מצוה נפר )קג: ד"ה רב אשי(רבנו פרץ 

זמן שוספות, הרי נוסות כשתות ל. כיון שאומרים את ההגדה בין הכוסות, ובזמן זה אסור בהכוסות. 

 כל שתיה מחדש.על זה חשוב להפסק ולכן חייבים לברך 

ראשונה ההכוס  ם רק עלשמברכי )י, כד( רא"שוה )ח"א סימן עב(רשב"א , ההמאור בעל, דעת מנגד

לכל כוס  ך שוב גם אםה לברסיב ין הכוסות, איןוהשלישית. ולדעתם כל עוד אין היסח הדעת והפסק ב

שתות בין . והאיסור למצוותהרכת משמעות ועניין בפנ"ע, מכיון שברכת הגפן היא ברכת הנהנין ולא ב

 הכוסות אינו מהווה הפסק, כל עוד אין היסח הדעת וסילוק מהשתיה.

דוע מ רא"שליו העהקשה ועי, שצריך לברך אחר השני ואחר הרבי רי"ףולענין ברכה אחרונה, כתב ה

 העזרי ביאברך אחריו? יצד י, וכיברך אחר השני הלא הסעודה לפניו, והוא פוטר היין שבתוך הסעודה

מפסיק בין יון שהרביעית. דכסובר שצריך לברך אחר הכוס הראשונה, השלישית ו (155)סי' תקכה עמ' 

 ביניהם שאין מפסיק שלישילני ש כוס לכוס שלא מעניני אכילה ושתיה צריך לברך אחריו, משא"כ בין

 .אחריו ךלבר אין הילכך הסעודה שבתוך יין פוטר שני כוס וברכת בסעודה אלא

כל ון, כיון שהכת המזברני שלפהסובר שאין לברך אחר כוס של קידוש ו חנילאי רבדעה נוספת של 

גמרה ברך, שכבר נממזון כת החשוב לסעודה, מתחיל בקידוש ומסיים בברהמ"ז. אבל אחר כוס של בר

 הסעודה, וודאי שאחר רביעי יש לברך שהוא גמר השתיה.

 רך, אבל אחריש לב האחרונה סוברים שרק אחר הכוס )שערי תשובה סימן קא( גאון האי רבו שרירא רב

 אויר כןש , והוסיף(חפס סדר סוף) היונ ר"הוכ"כ בשם  ()כלל יד אות ה ש"ראהשאר אין לברך, וכן הסכים ה

 כהבר דהויא פסידמ המרבה אבל ,מעכבות אינן דברכות הפסיד לא בברכות דהממעט לעשות

 .(רב - רא' סי ומיוחסות עב' סי א"ח) א"רשבה . וכ"כלבטלה

 דעת הרי"ף וסיעתו שמברכים על כל כוס. דעת הרא"ש וסיעתו שמברכים רק – ברכה ראשונה: לסיכום

ר . ראבי"ה: אחב. רי"ף: מברכים אחר השניה והרביעית. א – ברכה אחרונהעל כוס ראשונה ושלישית. 

 עית. . גאונים: רק אחר כוס רביד. רב חנילאי: אחר שלישית ורביעית. גהראשונה השלישית והרביעית. 

 בורא יןמברכ יןשא, אחרונה כהבר ולא ראשונה ברכה לא עליו מברך ואין שני כוס שותה :שו"עכתב ה

 כוס אחר א"כ הגפן על ברכיןמ ואין, המזון ברכת של כוס ועל קידוש של כוס על אם כי הגפן פרי

 חרונהא ברכה בלא, וכוס כוס כל על ראשונה ברכה לברך אשכנזים בין והמנהג: כתב רמ"אוה. רביעי

 . הגאונים רוב דעת וכן, לבד האחרון אחר רק מברכין אין
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 הוי וחדא דאח דכל וןכי מ"מ ,הפסק הוי לא דהגדהביאר את דברי הרמ"א, דאע"ג  )סק"א( מגן אברהםה

 .סק"ד() מ"ב. וכ"כ ה(י סימן דחולין ו")פ ש"ישב פ"וכ ,ואחד אחד כל על מברכין ע"בפ מצוה

וכוס, הרי  ל כוסכן על התקשה, שדברי הרמ"א סותרים זה את זה, שאם מברך הגפ )סק"א( ט"זה

ההגדה אינה שמע שמוס, כ ומדלא הצריך ברכה אחרונה אחרי כל שסובר שהגדה והלל הוי הפסק,

וס, גפן על כל כברך הלריך צהפסק! וביאר את דברי הגאונים, שודאי הגדה לא הוי הפסק, ואפ"ה 

 וז ברכה מחמת תלשתו דעתוב שאין דכיון שחכמים תקנו ד' כוסות הוי כמתנה בפירוש בשעת הברכה

  .עליו לברך חייב אחר לכוס שצריך כיון ,זה כוס אלא

 וסילוק גמר הואזון כת המשבר את דעת הגאונים שמברכים רק אחר כוס רביעית, דאע"ג גר"אוביאר ה

 איןש מידי ידמפס לא אחרונה ברכה לענין מ"מ ,'ג כוס של ראשונה ברכה לענין גמור כהפסק וחשיב

 רופטי ואז הכוסות לכ שישתה עד להמתין ויכול אחרונה ברכה תיכף לברך מחייב הדעת היסח

 .)סק"ג( מ"ב. וכ"כ הביחד כוסות' הד כל את אחרונה בברכה

, נה רק לבסוףה אחרוברכ ביאר מדוע מברכים )שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן יח אות י( גרש"ז אוירבךה

כול, ואי בר שיעור עיף שעואפסק הדכיון ששהייתו היא בדבר שמחוייב בו והוא צורך הסעודה, אין זה 

וש שלא י שעושה קידה וכמסעודהא נראה כמסיח דעתו מהאפשר לחייב אותו לברך מיד, כיון שעי"ז י

יע ואה שעד שיגשאם ר י("ה שמעת)שבות יצחק פסח פ"ח אות א דגרי"ש אלישיב דעת ה אכן במקום סעודה.

. אמנם "ק יד(ני פסח פי"ז סחוט ש) ץגר"נ קרלילכוס השני יעבור זמן עיכול, יברך ברכה אחרונה, וכ"ד ה

הטעם ביאר ויין, ית הדעת הגריש"א שלשיעור העיכול מצטרפת גם אכילת הכרפס ולא רק שתי

 משום ששתיהן ממצוות הלילה. )שבות יצחק שם(הגרשז"א 
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 שאר דיני הסדר -סימן תע"ה 
 ובו ז' סעיפים

 סעיף א':

 רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך 

 רחצה 

  :(קטו) שנינו בפסחים

למא פפא: הא בע מיה דרבטיבול שני. אמרוה רבנן קנוטל ידיו ב -אשון "נטל ידיו בטיבול ר

חדא  שא ליה ידיהי? הא מת ידים תרי זימנלמה לי נטיל -איתמר, דאי סלקא דעתך הכא איתמר 

למה לי  -ר מא איתמפא: אדרבה, הכא איתמר. דאי סלקא דעתך בעלפאמר להו רב  -זימנא! 

א יה חדדיהא משא ליה  טילת ידים תרי זימני למה לי,נ -תרי טיבולי? אלא מאי הכא איתמר 

 יה ונגע"ה לדעתאסחי דילמא אסוחי -זימנא! אמרי: כיון דבעי למימר אגדתא והלילא 

 יןא הדעת סחהי בלא סעודתו כל בה לגמור ראשונה בנטילה נתכוין שאם לי נראה :(לד) מרדכיה כתב

 טוללי תקנוש חכמים קנתת לבטל שלא ,בכך לכוין יןשא ב"י. וכתב השניה וליטול לחזור צריך

 .פסח בליל פעמיים

 .ידים נטילת על ויברך ידיו יטול :שו"עכתב ה

"י כל הטעם בנטשנית? דים שתמה על הב"י, היכן מצינו תקנה זו של נטילת י )סק"א( מגן אברהםה

היה ית! והעיר שיו שנל ידשנית הוא משום הסחת דעת, וא"כ כשלא היה היסח דעת שוב א"צ ליטו

ל גזירת נו להתחכם עאין לשנים, כתב שדברי הב"י נכוחק יעקב ה צריך ליטול ידיו בנטילה הראשונה.

 . ם אחתק פערא אסחיה לדעתיה, ולומר שלא יסיח דעתו וליטול חכמים שחששו דילמ

ודש או שאר תבי הקגע בכנשבאופן שיודע ששמר את ידיו היטב ולא  )ד"ה יטל(באור הלכה כתב ה

באופן זה ך, והנכון שו לברין לדברים המטמאים את הידים, ודאי שלדינא יטול ידיו שוב אך עכ"פ א

 כל לברך.יטמא ידיו קודם הנטילה כדי שיו

 ו, יטול בלאד עכשיעסיח דעתו מנטילה ראשונה הפסק שאם יודע שלא  סד(-)עמ' סבחזון עובדיה ב

די שיוכל כדיו נקיות, ישמור לא ישברכה. ואם כשנטל ידיו בראשונה, שכח ובירך על נטילת ידים, טוב 

 בטלה.לרכה בלחזור וליטלם לסעודה שנית עם ברכה. ואין ברכתו שבירך בתחילה, 

 

 

 

 מוציא מצה 

 )לט:(שנינו בברכות 
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' א? 'לחם עניאי טעמ. מ"אמר רב פפא: הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע

 כתיב"

בו תאו ההיפך, כ מצה, וציאמכיון שנחלקו הראשונים האם מברך על הפרוסה המוציא ועל השלמה מ

 (ג"ע יחק מא עשין) ג"סמ בשם (ז תאו ההגדה ובנוסח ו"ה קושטא' דפ) הגה"מו .(לח) מרדכיוה (ל' סי) ש"ראה

אח"כ חר זה ואמיד זה  מצה תאכיל ועל המוציא ויברך בידו שתיהן יאחז שניהם, ידי לצאת שהרוצה

 יבצע משתיהן יחד.

 ךוצרי יצא לא סבה לא אםש ן כ()סימ רא"ששיש לאכול את המצה בהסיבה. ודייק ה )קח.(ופשוט בגמ' 

 . בהסיבה אחרת פעם לאכול

 תאכיל על ומברך חוזר חםל המוציא שמברך אחר קרבן שם שאין הזה בזמן" (ח"ה ח"פ) ם"רמבה כתב

 אב"דרה מנםאבחרוסת.  סובר שיטבל את המצה עמרם רבגם  ".ואוכל בחרוסת מצה ומטבל, מצה

את  ביאר צפנת פענח. הונהג וכן האחרונים מן הרבה דעת שכן המגיד וכתב ,ם"הרמבדחה דברי 

וה של 'זכר שהמצ כיוםושורש מחלוקתם, שודאי בזמן המקדש היו מטבילים את המצה בחרוסת, 

 כיון ןלתק צ"אמצה באבל  זכר לעבדות' התבטלה, שהרי מרור בזה"ז דרבנן, ורק במרור תיקנו משום

 יךשי אם נחלקו, ובזה .תבחרוס טיבול שייך לא כ"וא ,ת"מה דהוה חירות משום הטעם בו דנשאר

ח י מוכתב שמהירושלמכוהמרכבת המשנה  .דאורייתא חיוב שייך זה שבלא היכא דרבנן תיקון

 שמטבלין המצה.

 וציאהמ יברךו בידו יאחזםו, השלימות שתי בין הפרוסה, שהניחם כסדר המצות ויקח :שו"עכתב ה

 .במלח םויטבל, ביחד משתיהן, ומהפרוסה העליונה מהשלימה יבצע כך ואחר, מצה אכילת ועל

  .[מלח צריך אין נקי דפת, ראשונה בלילה במלח לטבלה המנהג ואין: רמ"א]

חם משנה, יהיה לכדי ש ועוד כתבו שיאחז את כל שלושת המצות )שו"ת סימן פח( מהרש"ל, ב"חה

 יחוינ המוציא תברכ רךויב ק"ב()סמ"ב וביאר ה .)סק"ב( מגן אברהםופרוסה משום לחם עוני. וכ"כ ה

 תהברכו תיש ויברך מצה תאכיל על העליונה תפיסת עם הפרוסה על ויברך ,מידו להשמט השלישית

 .)עמ' סה(חזון עובדיה וכ"כ ב .ישברם טרם

 האם צריך שיאכלו כזית ממצות הבוצע דוקא 

כתב שלכתחילה צריך הבוצע לתת לכל אחד מהמסובים כזית מהלחם שבצע  )לעיל קסז, א(הרמ"א 

שאף כאן המסובים צריכים לאכול לכתחילה כזית  )ח"ה סימן טז אות ד( משה אגרותממנו. וכתב בשו"ת 

, שלענין לחם משנה נחשבת )שבות יצחק פסח פי"ב( גרי"ש אלישיבמהמצות שלפני בעל הבית, וכ"ד ה

היא לעיקר. ולכן במצות שבזמנינו שהן דקות, ואין בהן די לכל הכזיתים של המסובים אלא רק לשני 

דרו שלכל אחד מהבנים החייבים במצוות יהיה לחם משנה לפניו או לפני אנשים, כתב האג"מ שיס

שנים ביחד, ואם יש לו גם בנות תצטרפנה כל אחת לאחד מהבנים באופן שלכל אחד יהיה כזית, ואם 

יש לו רק בנות יניח לכל שתי בנות לחם משנה. ואף לקטנים שיכולים לאכול את כל הכזיתים יעשה 

סיף על המצות כדי שיהיה די לכולם, שהרי משום לחם עוני היה לגרוע מהן כן. עוד כתב, שאין להו

 אור לציוןשטוב לתת ג' מצות גם לפני המסובים, וכ"כ בשו"ת  )שם(ולא להוסיף. וכ"ד הגרי"ש אלישיב 



 שאר דיני הסדר -סימן תע"ה  ______________________________________________ 384
 כזית יהיה המסובים שלכל באופן סדר ליל קערות מספר לסדר שיכולים ובמקום" )ח"ג פט"ו תשובה יב(

שיש בזה  )חוט שני פסח פי"ז סק"כ( גר"נ קרליץ". וכ"ד המשובח זה הרי מהפרוסה וכזית מהשלימה

)שש"כ פנ"ה גרש"ז אוירבך , דעת המאידךשר להוסיף מצות בקערה. פמעלה, אכן לדעתו שלשם כך א

שיתכן שאף לכתחילה די בכך שיאכלו המסובים מעט מהמצה השלימה שלפני בעה"ב שהיא  הע' טו(

יאכלו מעט ממצת הבוצע ואת השאר  )הליכות שלמה פסח פ"ט ס"מ(נה', ולכן לדעתו מצת ה'לחם מש

ישלימו ממצות אחרות. ולדעתו הרמ"א הצריך שיאכלו מפת בעה"ב כדי שיאכלו הכזית הראשון בלא 

 הפסק בדיבור.

 אכילת שני כזיתות 

 של יאכל ,ביחד םזיתי כשני כוללא יכול אינו ואם, אחד מכל כזית ביחד בהסיבה ויאכלם: שו"עכתב ה

 .מצה אכילת של כך ואחר תחלה המוציא

 המוציא רכתדב םרישסוב םפוסקי דיש שיש לאכול כזית מכל מצה, בדברי השו"ע ביאר פרי חדשה

מעט בולא די . כזית חתא מכל צריך לכך השלמה על קאי מצה אכילת על וברכת הפרוסה על קאי

 ת מרן.את דע )סק"ט( מ"בביאר הוכן לברכת המוציא ועוד כזית למוציא מצה. 

 ה לאכול שנייש חובקים שתמה, הרי זהו דבר חדש שלא נמצא בפוס )ד"ה כזית( באור הלכהה אמנם

רוף כזית אחד בצדי ב ודאיבכזיתים? ורק טוב שיטעום משתי המצות כיון שבירך על שתיהם, אבל 

 משתיהם, ונשאר בצ"ע.

 של זיתכ תחלהמ אכלי שאםביאר  )סק"ה( יעקב חקמדוע צריך לאכול את שני הכזיתות יחד? ה

 הישעל הפרוסה לאכילת מצה אכילת על ברכת בין כמפסיק הוא הרי ,השלמה מן דהיינו המוציא

 על דברכת ידסבר פוסקים ילהנ כמפסיק הוא כ"ג ,השלמה כ"ואח מקודם הפרוסה יאכל ואם ,הברכה

 תמאדמס, שלמהה )היינו להתח המוציא של יאכל אםביאר ש )ס"ב( ב"ח. ההשלמה על קאי מצה אכילת

 ניעו לחם לכתחלה בעינן וואנ, מצה חובת ידי בה יצא העליונה( שהיא, העיקר קאי עלה הראשונה הברכה

 השלמהד אחרי, נכון יןא כן גם מתחלה הפרוסה של ולאכול, השלמה ולא הפרוסה דהיא מצה לשם

 .ותוהמצ על מעבירין ואין ,מלמעלה מונחת

 מדברי דקדק (קלט' סי א"ח) הדשן תרומתב דנו כיצד יש לאכול את הכזיתות של המצה,האחרונים 

 הדין והוא אחת, בבת מרוסק כשהוא מצה של הכזית כל לבלוע המובחר מן דמצוה (ג"ע לח) המרדכי

שמוכח שאין לבלוע הכזית מצה מעט מעט, אלא יכניס כל  )סק"ד( מגן אברהםוכתב ה .מרור של לכזית

השיעור לפיו, ויבלע כזית בבת אחת. ובמרור אפשר לסמוך על מהרי"ל אם קשה לו לבלוע יחד. וכתב 

 סופה עד אכילתו מתחלת שהה שלא כל יצא מעט מעט הכזית בלע אפילו בדיעבדש )סק"ט( מ"בה

שאין הכוונה להכניס לפיו שני כזיתים  )פי"ב הע' כ( מצוה מצותוכתב בספר  .פרס אכילת מכדי יותר

בבת אחת, שזה דבר שא"א לעשותו, אלא יכניס לפיו לאט לאט ולא יבלע אלא ילעוס ויטחון אותו 

ובכל מקרה אם בפיו עד שיכנסו כל הב' זיתים לפיו, ואח"כ יבלע בבת אחת כזית ואח"כ עוד כזית. 

שאין לבלוע ביחד,  )חוט שני פסח פי"ז ס"ק כא( גר"נ קרליץעת ההדבר דורש טורח והתאמצות יתירה, ד

 גרש"ז אוירבךמשום שאין זו דרך אכילה. וכן אם משום כך צריך לאכול בחיפזון בלתי רגיל, דעת ה
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. מעדני שלמה עמ' יא. ועלהו לא יבול ח"א עמ' קעח. התורה המשמחת עמ' )הליכות שלמה פסח פ"ט דבר הלכה אות פג

גר"מ וכ"כ הו דרך אכילה, ולכן הדרך הראויה היא שיאכל ברציפות ובמהירות רגילה. שאין ז (92

שטוב שלא יכניס את שתי המצות בבת אחת לתוך פיו, שאין זו דרך  )מאמר מרדכי מועדים יא, צז( אליהו

 אכילה, והתורה ציותה בערב 'תאכלו' מצות.

ת ירך בעל הביבעליהן ות ששאם המסובים אינם אוכלים את הכזית מהמצ )שם( ש אלישיב"גרידעת ה

לא ני כזיתים אשכילת ין אד, אינם צריכים לאכול אלא כזית אחד, משום שאין )כפי שבארנו למעלה(

פרוסה אין ולימה יו שמטעם ספק האם הברכה חלה על השלימה או הפרוסה, ובאופן שאין לפנ

ראוי שכתב  )שם( וןלצי וראשו"ת . אמנם ב)שם(גר"נ קרליץ וה )שם( בךגרש"ז אוירלהסתפק בזה. וכ"ד ה

 רייתא לדעותת דאומצוובלנהוג שגם באופן זה יאכלו שני כזיתים מהשיעור הקטן, כדי לחוש 

 .)עמ' סו(חזון עובדיה וכ"כ ב שהתקטנו השיעורים.

שיצא  ח()ס" גר"זב הכתה, פרוסבכל מקרה בדיעבד אם אכל כזית אחד בלבד, בין מן השלימה ובין מה

 ושאר אחרונים. )ס"ק יא( מ"בי"ח, וכן הסכים ה

 חיוב אכילת מצה לחולה 

כב: ה ויפול למששיחל ם לונחלקו הפוסקים מה דינו של אדם היודע שאם יאכל מהמצה הדבר יגרו

רק סובר ש ימן רס(או"ח ס) שיק מהר"ם, מנגדשאדם זה פטור מאכילת מצה.  )סימן מז(בנין שלמה דעת ה

 כאשר יש סכנת נפשות החולה פטור ממצוות אכילת מצה.

ולה ריאותו, ועלקה לבמצה מזיכתב שמי שרופאים קבעו שאכילת ה (סימן לג)ח"א חזון עובדיה בשו"ת 

יברך 'על  על עצמו לא החמירצה ללהביאו לידי חולי אפילו שאין בו סכנה, לא יאכל מצה כלל, ואם ר

גן יש מאכילת דוא רגי שהופאים מסתפקים בדבר, יאכל מצה בברכה. ומאכילת מצה'. אבל אם הר

"פ בשו"ת . וכלת שועלשיבו ן שלמצות אכילת מצה בדג םחיטה, ויוכל להביאו לידי חולי, יכול לקיי

חולי כניס עצמו ליוב להחה, ושאין נטה קו להקל בז )יד, כז( אליעזר ציץגם בשו"ת  .)ג, ט( האפוד חשב

ר זה כדי למשכב בעבו ם יפולי אסובר שד )מקראי קודש הררי פ"ז הע' קי( גר"מ אליהוה. האו סבל בעבור ז

 רן.מיוחדת עבו תקנה שיש לפוטרו מאכילה, וא"צ שיגיע לחשש סכנה. ובד' כוסות החמירו יותר

 מרור

רת את סוגי ה מתאהמשנ שהרי עולה שיש חיוב אכילת מרור בשיעור כזית. .(לט)מהגמ' בפסחים 

על 'בתורה נאמר ביאר ש (מן צד)סי יראיםהמרור השונים, ולבסוף כותבת שכולם מצטרפים לכזית. ה

כתב  , כה()ירא"ש ה נםאמ. , ג(קל)חיי אדם מצות ומרורים יאכלוהו' ואין אכילה פחות מכזית, וכ"כ ה

ב דמכך ור. אלא שכתית מרכז ה לאכולש'יאכלוהו' הכוונה על קרבן פסח, ולכן אין ללמוד שיש חוב

 שמברכים 'על אכילת מרור' משמע שיש לאכול כזית.

  .(קטו) פסחיםשנינו ב



 שאר דיני הסדר -סימן תע"ה  ______________________________________________ 386
 ך לאתדאי סלקא דע פא.בחרוסת, משום ק אמר רב פפא שמע מינה האי חסא צריך לשקועיה"

ך: לא צריך אימא ל מה לי? הא לא נגע... ודילמא, לעולםלנטילת ידים  -צריך לשקועיה 

 ליה" דילמא משקעו -טילת ידים נאלא למה לי  מריחא מיית, -קועיה, וקפא לש

 אבל .ושמיטוהה ש"ראוה ם"רמבוה ף"ריה ולכן ,פפא כרב לפי ההעמדה השניה של הגמ' לא קי"ל

 את דברי רב פפא, ולכן כתבו הטור. הביא (ד - רפג' סי) רוקחה

 בליןדת יהיחל אגב דילמא ,בחרוסת מרור איניש נישהי לא: פפא רב ואמר" )שם:(עוד נאמר בגמ' 

 לנער יךשצר פסח( )סדר ליל ונהי ר"ה כתב זה ומטעם ".וליכא מרור טעם ובעינן, למרוריה ליה מבטיל

 ו.טעמ יתבטל שלא מעליו החרוסת

 .לעבדות זכר שהוא ימפנ "ירשיופ ,הסיבה צריך אין מרורמובא ש .(קח) האם מרור צריך הסיבה? בגמ'

 .רשאי בהסיבה לאכלו רצה שאם ב"יכתב הו

מרור היברך על  שלא (ג"ע לח, ב"ע דל, ג"ע לג) מרדכיוה (כו' סי) ש"ראוה (והדר ה"ד. קטו) תוספותה כתבו

מה שבירך רי האדפברכת בורא לפי שנפטר ב (פשיטא ה"ד: קיד) ם"רשב דברי הם וכךבורא פרי האדמה. 

דברים שום דחשיב לטעמו מור כך, סוב ר"י. גם סימן ה()כלל יד  רא"שעל הירקות בטיבול ראשון. וכ"ד ה

 ךשצריכתב  (רב - רא 'סי יוחסותמ, רמא, עב' סי א"ח) א"רשבה אולם הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה.

 .האדמה פרי בורא עליו לברך

 טעם בטלי שלא ובתוכ ישהנו ולא, בחרוסת כולו וישקענו מרור כזית יקח כך ואחר: ...שו"עכתב ה

  .הסיבה אבל ויאכלנו 'רמרו אכילת על' ויברך, מעליו החרוסת לנער צריך זה ומטעם מרירותו

ס "שכן מוכח מהש קצתו.שקע כולו, אלא בטיבול מלכתב שיש מקומות שאין נוהגים  פרי חדשה

 שבריח חרוסת נמי להמית הארס ואינו אלא משום מצוה, זכר לתפוח.

 כורך 

 )קטו:(שנינו בפסחים 

"אמר רבינא: אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן, הכי אמר הלל משמיה דגמרא: לא ניכרוך 

איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול, משום דסבירא לן: מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור דרבנן, 

ואפילו למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את  -ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא 

אתי דרבנן  -ילי דאורייתא בדאורייתא, או דרבנן בדרבנן, אבל דאורייתא ודרבנן הני מ -זו 

הלל היא. דתניא:  -ומבטיל ליה לדאורייתא. מאן תנא דשמעת ליה מצות אין מבטלות זו את זו 

אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומררים יאכלהו. אמר רבי 

חביריו על הלל. דתניא: יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן יוחנן: חולקין עליו 

אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. מתקיף לה רב  -תלמוד לומר על מצות ומררים יאכלהו  -

אשי: אי הכי, מאי אפילו? אלא אמר רב אשי: האי תנא הכי קתני: יכול לא יצא בהו ידי חובתו 

תלמוד לומר על מצות ומררים  -חת ואוכלן, כדרך שהלל אוכלן אלא אם כן כורכן בבת א

אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו. השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן  -יאכלהו 
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מברך על אכילת מצה ואכיל, והדר מברך על אכילת מרור ואכיל, והדר אכיל מצה וחסא בהדי  -

 הדדי בלא ברכה, זכר למקדש כהלל"

  .ומרור מצה פסח - אחת בבת כורכן שהיה י"רשופי

 חדי שניהם ךכור היה אם ,'וכו ואכיל אמצה מברך (כז' סי) ש"ראוה (מברך אלא ה"ד) תוספותה וכתבו

 כ"אח רכןכו כשהיה תחלה רמרו בלא מצה אוכל היה ואם ,למצה ומבטל דרבנן מרור אתי הוה תחלה

 .דרבנן מרור ומבטל דרשות מצה אתי

. נהגו וכן תבחרוס ושמטבל (ח"ה ח"פ) ם"רמבהשמטבל המצה והמרור יחד בחרוסת, וכ"כ  רא"שכתב ה

 זכר יןשעוש ריכההכ (נח ת"שו, לו' יס קיג' עמ ההגדה סדר ל"מהרי) מולין י"מהר בשם (תתד' סי) האגור וכתב

 חזרתה יטבול מרור באכילת אבל. החרוסת עם ולאכול בחרוסת החזרת לטבל יש כהלל למקדש

 .(לג' סי קיא' מע הגדה סדר ל"מהרי) טעמו יבטל שלא החרוסת מן החזרת וינענע בחרוסת

צ הרי מרור א"בה, שבעי הסי הכורך מסופק אני אם יחיאל ר"ה אחי כתבהאם ה'כורך' טעון הסיבה? 

כתב  ב"יחירות. הלזכר  שבאה כתב דבעי הסיבה, בעבור המצה )הל' פסח סימן פג( מנהיגהסיבה. בעל ה

 לו להעו יתהה דכריכה מצה שהרי ,אוכל היה בהסיבהדפשוט דבעי הסיבה, שהלל כשהיה כורך, 

 רצה אם הסיבה צריך ינוא דמרור גב על ואף ,הסיבה צריכה דמצה ל"וקיי ,דמצוה מצה לאכילת

  .(סיבהבה אוכלו אינו מרור אבל כתב מדלא)כ"נ מהרמב"ם פ"ז ה"ח  כלום בכך אין בהסיבה לאכלו

 סיחי לא ובחרהמ מן מצוה םלקיי הרוצה )שם( מנהיגוכ"כ ה המאור בעל בשם (תתיא' סי) האגור כתב

 מראית דלא משום דהא ,כהלל לכריכה ומרור מצה ברכת לו שתעלה כדי כהלל כריכה שיעשה עד

 ניהםלש יעלהש למיעבד ריכיןצ ברכה לענין נ"ה כתרוייהו לחומרא עבדינן כמר ולא כמר לא הלכתא

 .הפסק הוי לא ברוך טול אבל ליזהר צריך חולין ובשיחת

 רמ"אוה]. סתבחרו וטובלה רהמרו עם וכורכה ממנה ובוצע שלישית מצה נוטל כך ואחר: שו"עכתב ה

 ואוכלן ,כהלל קדשלמ זכר: ואומר. [נוהגין ראיתי וכן במנהגים הוא וכן, לטובלו דאין אומרים ויש: כתב

 ,וז כריכה שיאכל עד סעודהה מענין שאינו בדבר יסיח לא מצה אכילת על ומשבירך. בהסיבה ביחד

 .זו לכריכה גם מרור אכילת וברכת מצה אכילת ברכת שתעלה כדי

יכא דה )סק"ז( הםן אברמגתב הועוד הסכימו שיש לטבול את ה'כורך' בחרוסת. וכ )סק"ו( ט"ז, ב"חה

 דנהוג נהוג.

 והיינ זיתכ בעי מרורד הא משמע ש"הרא דמדברי א()סימן ק. הובא בשע"ת  אריה שאגת כתב בשו"ת

 כוללא חייבד ראיות והביא ז"ע והשיג .כזית צ"א דכריכה ל"י כ"וא ,מרור אכילת על דמברך משום

 כרז שיןעוש בכריכה וכן ,דברכה טעמא בלא מדרבנן ז"ובזה ,מדאורייתא פסח דאיכא בזמן כזית

ו"ת ובש .ק טז()ס" מ"בכ"פ ה. ומכזית הפחות האינ ה"אפ עליו מברך דאינו גב על אף כהלל למקדש

קח כל יכה יכול ליור בכרזית מרכתב שמי שקשה לו לאכול כ )סימן מב. חזו"ע פסח עמ' קב( עובדיה חזון

 לל.כה כשהוא מרור. ואם קשה עליו הדבר מאוד, יכול להקל שלא לאכול הכרי
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כתב ו .)ס"ק כד( במ"כ הוכ" ."ח()סק אברהםמגן שאם סח אין צריך לחזור ולברך. וכ"נ מה ב"חכתב ה

ל, וכן עד גמר ההל קידושחיל השמנהג ראוי וטוב להימנע משיחת חולין משהת )סי' תעג ס"ק קלז( כה"ח

 .)ריש פסחים( של"המובא ב

כריכה, בין ברכה ל הפסק ו הויזתמה, כיצד אומר 'זכר למקדש', הרי אמירה  )ד"ה ואומר( באור הלכהה

כורך ה אלא רק שהוסח זנומר שאין לו להסיח. וכתב שלא מצא בשום מקום שצריך ל ומרן עצמו כתב

ח"כ לומר יך לאכול ואא שצר' אלהוא זכר לאכילת הלל, וכתב דאולי לאו דוקא 'אומר' ואח"כ 'אוכלן

 הללכ מקדשל זכר חרוסתב וטובלה במחבר ל"דצ אמינא הוי דמסתפינא ולולאנוסח זה. וסיים "

 דרכ"מב מובא באמת מנהג זהו ".ע"וצ דלישנא שיטפא הוא ואומר והאי הפוסקים וכל ס"הש וכלשון

חוה דעת א, יט י)עמ' ק. ה עובדי חזוןוכ"כ ב , וכן נתפשט המנהג.)שו"ת סימן פח(מהרש"ל וב לבושוב )אות ג(

 שמנהג ספרד לאומרו. באורך(

 סעיף ב':

 אם אין לו אלא מרור לטיבול ראשון 

 קטו.(-)קיד:שנינו בפסחים 

ך ל, והדר מברמה ואכירקות בורא פרי האדמברך אשאר י -"פשיטא, היכא דאיכא שאר ירקות 

יקרא אמרור ברך מעמא: על אכילת מרור ואכיל. היכא דליכא אלא חסא, מאי? אמר רב הונ

 סדא:ח מתקיף לה רב יל.בורא פרי האדמה ואכיל, ולבסוף מברך עליה על אכילת מרור ואכ

א יה בורלע מעיקרא מברך כריסו הימנו חוזר ומברך עליה? אלא אמר רב חסדא: לאחר שמילא

רב סורא עבדי כרכה. בא בפרי האדמה ועל אכילת מרור ואכיל, ולבסוף אכיל אכילת חסא בל

ריה א. רב אחא ברב חסדה דהונא, ורב ששת בריה דרב יהושע עביד כרב חסדא. והלכתא כוותי

 נפשיה מפלוגתא" דרבא מהדר אשאר ירקות, לאפוקי

 האדמה יפר וראב: ראשון טיבולב עליו יברך, מרור אלא ראשון לטיבול ירקות לו אין אם :שו"עכתב ה

 .ברכה בלא ויאכלנו בחרוסת יטבלנו השני ובטיבול, מרור אכילת ועל

קח ין לו ירקות אם איווקת, שטוב לחזר אחר שאר ירקות כדי לצאת מהמחל כתב )סק"ט( מגן אברהםה

 אחר שברכתו האדמה, אפילו הוא מין לפת.דבר 

אכילת  דמה אלא 'עליו האברך עלישאם אין לו שאר ירקות ואוכל חריי"ן, לא  )סק"י( מגן אברהםכתב ה

ו, כיון ב שמברך עליכת ס"ק טז() חק יעקבה אמנם מרור' בלבד, מכיון שאינו ראוי לאוכלו כמות שהוא.

אה כתב שכך נר ל("ה בטבוד) באור הלכהשראוי לאוכלו בחומץ, ולכן יש לברך עליהם האדמה. גם ה

מפררים י מנהגינו ש"ש לפ, וכיותר, מכיון שאם אינו ראוי לאכילה כלל, כיצד אפשר לצאת בו י"ח

 אותו וראוי כך לאכילה, ולכן יש לברך עליו את ברכתו הראויה.

 בזה עדיף טפי ולדידהו ,זה על חולקים ר"ן, רשב"ץ ועוד()רמב"ן,  פוסקים דהרבה העיר, ס"ק כח() מ"בה

 חייב ולדידהו ,'וכו קדשנו אשר אז שמברך כיון ,מרור מצות לקיים הראשונה מרור באכילת לכוין
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 בעלמא כרפס לשם הוא ברכה בלא שאוכל השני ומרור. מרור כדין בחרוסת ולטבול כזית אז לאכול

 .סגי נמי מלח מי או ובחומץ בחרוסת דוקא כ"ג לטבול צריך ואין כזית לאכול מחויב ואינו

 סעיף ג':

 כשכרכן בסיב ןבלע מצה, מרור, והדי 

 )קטו:(שנינו בפסחים 

ור , ידי מרידי מצה יצא -מצה ומרור  לא יצא. בלע -ור יצא, בלע מר -"אמר רבא: בלע מצה 

 די מצה נמי לא יצא"ף יא -לא יצא. כרכן בסיב ובלען 

 אהי אכילה שהרי (יב שמות) צותמ תאכלו בערב קיים שהרי יצא לעסה ולא - מצה בלע: רשב"םופירש 

 יהה לא הריש יצא לא הדקל ביבס הגדל בסיב יחד שניהן - כרכן. בעינן מצה טעם לכתחלה ומיהו לו

 רךד דאין שוםמ דטעמא כתב '(גרסי ה"ד: כה) ן"רה גם .דמי לחמת אבן וכזורק זה ולא זה לא בפיו ממש

 . בכך אכילה

 עם המצה.בטל טמינו ביאר שהטעם שאין המרור מבטל המצה, משום דכיון דלא לעסו א ב"יה

 .למצה כטפילה שהמרור כתב (ב"ה ו"פ) ם"רמבוה

 לעב אם ילוואפ. וליכא עינןב מרור דטעם יצא לא, מרור בלע אם אבל; יצא, מצה בלע :שו"עכתב ה

 לפי איצ לא מצה ייד אף, ובלעו ,בסיב כרכם ואם. יצא לא מרור ידי, יצא מצה ידי, כאחד ומרור מצה

 .בכך אכילה דרך שאין

ה, ן בה טעם מצום שאימש , ד()תסאכתב שאע"פ שהמבשל מצה לא יוצא בה י"ח  )ס"ק יא( מגן אברהםה

ה המצה לא הי של אתיכשבשולכאורה ה"ה כשבולע ואינו מרגיש את טעם המצה. אעפ"כ יש לחלק, 

א ה מצה רק שלע ישנשבולעליה תורת מצה כלל, וחשיב כאילו אכל מין אחר שאינו מצה, אבל כ

מצה ברירות, אבל עם המאת ט ביאר שרק במרור ציותה התורה שירגישו )סק"ט( ט"זהרגישה בפיו. וה

 .כילהאותה התורה על הרגשה בזה אלא על אכילה לחוד, ובליעה מקרי ילא צ

 ןכיו רונולג המצה בין פסקה שיש פי על אף ,יצא ובלע מאכל בדבר המצה כרך אםש פרי חדשהכתב 

 .)ס"ק לג( מ"ב. וכן הסכים הבכך אכילה דרך ,מאכל מיני ששניהם

 תה, ולכן אםך אכילמצה כדרהשיש לאכול את  )סימן כז. וחזו"ע פסח עמ' ע( עובדיה חזוןכתב בשו"ת 

 צא.יאכלה כשהיא חמה ביותר עד שנכוה גרונו, או שעירב בה דבר מר לא 

 :ה' - ד' פיםסעי

 אכילת מצה בלא כוונה 

  :(קיד) פסחיםב שנינו

"... אמר ריש לקיש: זאת אומרת מצות צריכות כוונה... תנאי היא, דתניא, רבי יוסי אומר: אף 

מצוה להביא לפניו חזרת וחרוסת ושני תבשילין. ואכתי, ממאי? דילמא  -על פי שטיבל בחזרת 
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כי היכי דתיהוי היכירא  -קסבר רבי יוסי מצות אין צריכות כוונה, והאי דבעינן תרי טיבולי 

 אם כן מאי מצוה?" -קות לתינו

 כ"אד ב"יהוכתב  .רי"ףוה .(לט ה"כ 'הל) בה"גוכ"כ  .כונה צריכות תודמצו פסק (יא' סי ג"פ ה"ר) ש"ראה

 עתוד גאוניםה מן הרבה שדעת בכת (אבל ה"ד שם) ן"רה אבל .יצא לא מתכוין בלא דאכלן ליה קים ודאי

ווח צאפילו אומר ש רא"הה .כונה צריכות אין דמצות (ב"סוע נח ה"ר, שמע ה"ד: יג ברכות' חי) א"רשבה

א לצאת אם מתכוון לש מואלש נורבשאינו רוצה לצאת ידי אותה מצוה יצא. אך רבנו יונה הביא דברי 

 לא יוצא י"ח. 

 אכל, חובתו דיי יצא לאכול סטיםל או גוים שאנסוהו כגון כונה בלא מצה אכל" (ג"ה ו"פ) ם"רמבה כתב

 אכילה שאותה לפי, תרפאשנ אחר לאכול חייב נתרפא כך ואחר שטותו בעת נכפה והוא מצה כזית

וונה, או כיכות דמצות צר הסתפק ברמב"ם האם פוסק טור". ההמצוות מכל פטור שהיה בשעה היתה

  כה"ג לא יצא.דאפילו למ"ד א"צ כוונה, מודה 

 )כח.(עוד שנינו בראש השנה 

והתניא:  -שד  א כפאואן? אילימיצא. כפאו מ -"שלחו ליה לאבוה דשמואל: כפאו ואכל מצה 

הרי הוא  -טה שהוא שוח לכל דבריו, כהרי הוא כפק -עתים חלים עתים שוטה, כשהוא חלים 

 -התוקע לשיר  אומרת: יים. אמר רבא, זאתשכפאוהו פרס אמר רב אשי: -כשוטה לכל דבריו! 

זכרון  -בל הכא א אכל אתם אכול מצה אמר רחמנא וההמהו דתימא:  -הך?  יצא. פשיטא, היינו

 מעיה איכויןירא לשזבי רתרועה כתיב, והאי מתעסק בעלמא הוא, קא משמע לן... אמר ליה 

 ותקע לי" 

, ומשמע איצ צהמ אכולל גוים אנסוהושיש להסתפק עוד, שמדברי הרמב"ם עולה שאם  ב"יכתב ה

 נםאמצה, יצא. י"ח מ ן לצאתשאע"פ שלא נתכוי פרסיים( )כפאוהוגמ' עולה שמצוות א"צ כוונה. ומה

בכפיה  שהאוכל מצה א קי"לא"כ לוהביא את דברי ר' זירא, ומשמע שמצוות צריכות כוונה,  :(ז) ף"ריה

 יצא.

ונה. מע שצריך כו, ומשא יצאפסק שאם לא כיון ל )ב, ד(ישנה סתירה, בהלכות שופר  רמב"םבדעת ה

 כוונה: ריכותצאינן שפסק שאם כפאוהו לאכול מצה יצא, ומשמע  )ו, ג(ובהלכות חמץ ומצה 

שופר כיון ב, אבל וונהכתב שבאמת לדעת הרמב"ם מצוות אינן צריכות כ )שופר שם( מגידה .1

"דמצוות  ות ח(שם, א) פחקאגר"י שכל המעשה הוא השמיעה לפיכך צריך כוונה. וכך סיכם ה

 צוות שעיקרןמן כן שאי שהן בפועל כגון אכילת מצה ונטילת לולב לא בעו כוונה... מה

נה אלא זו איומים שהמחשבה, אם לא כיון לבו לא יצא, כי המטרה קבלת עול מלכות 

 שיטת רבנו. לוגיא ת הסאבמחשבה במדע ובהרהור.. וכן גם תקיעת שופר...", ע"ש שביאר 

ביאר באופן אחר. לשיטתו יש ג' סוגי מצוות: א. שופר נתייחד בכך שצריך כוונה  פשוטה ידב .2

מיוחדת לעצם קיום המצוה, וכוונה זו נלמדת מהפס' "זכרון תרועה" שנאמר בשופר, וכפי 

כוונת הלב בעינן". ב. מצוות שאינן דורשות כוונה  -"בעניין תקיעות  )ר"ה כח.(שפירש ר"ח 
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וה, אך דורשות תשומת לב בהבנת הדברים, כגון ק"ש ומגילה. ג. שאר מיוחדת לעצם המצו

ביאר כך את דין  )על הרמב"ם( חלק יעקבמצוות אינן צריכות כוונה, כגון מצה ולולב. גם ב

 לשופר.

ילה, וקי"ל ה באכהנא כתב שלדעת הרמב"ם מצוות צריכות כוונה, אבל במצה ישנה ר"ןה .3

"מ שהביא את ברי הכסדתוך ב)שם, שהמתעסק בעריות וחלבים חייב כיון שנהנה. הגר"י קאפח 

 ם דוג' אחרתנו שוא רבהקשה על דבריו מהא שבלולב אין כל הנאה, ועדיין לא מצ הר"ן(

 .וכה מה:(גמ' בסה. ע"פ ט)הל' לולב ז, כ יאחזנו הפוך לאופן שאינו יוצא בו יד"ח אא"

 דל בין מצוהאין הבץ שתיר )לר' אברהם מיוחס, הובא במהדו' הגר"י קאפח שם, עמ' מה( שדה הארץ .4

יו ונה. על דברעי כוים בלמצוה, ובכל מצוה שעושה לעצמו לא בעי כוונה, וכשמוציא אחר

וציא אחרים מאינו ע"פ שנה בק"ש, וזאת אשצריך כוו )ב, א(יקשה פסק הרמב"ם בהל' ק"ש 

 בכך.

 שאינו אלא מצה וזו פסח ושעכשי הוא שיודעבכפאוהו פרסיים יצא,  דדוקא '(גרסי ה"ד) ר"ןכתב ה

 ,יצא אל ודאי מצה אכלו בשר לאכול כסבור או ,מצה ואכל הוא חול כסבור אבל ,לצאת מתכוין

 רוחםי רבינו אבל. (ו, ג)מגיד הפרסיים. וכ"כ דאל"ה הו"ל למינקט אחד מדוגמאות אלו ולא כפאוהו 

א ונמצ בור שהוא חמץמדובר שהיה ס ,מצה ואכל דכפאוהו תוספותה בשם כתב (ד"ע מג ד"ח ה"נ)

 רדאמ מאןל ואפילו ,יצא לא ואכלה וכפאוהו לאכלה רצה ולא מצה שהיא ידע אם שאכל מצה, אבל

 צא.י לא לצאת שלא מתכוין אם כונה צריכות אין דמצות

 שהוא יוןכ חובתו ידי יצא, כוללא לסטים או ם"עכו שאנסוהו כגון, כוונה בלא מצה אכל :שו"עכתב ה

 .יצא אל, צהמ זו שאין או ,חול שהוא סבור אם אבל; מצה באכילת חייב ושהוא פסח שהלילה יודע

 ילהאכ אותהש לפי, שנתרפא ראח לאכול חייב נתרפא כ"ואח, שטותו בעת, נכפה והוא מצה כזית אכל

 . המצות מכל פטור שהיה בשעה היתה

 להדאכי מידי יןב לחלק איןן פסק כדעת הראשונים הסוברים שמצוות צריכות כוונה, ולכפרי חדש ה

 בל(ד"ה א) באור הלכהה . וכתביצא לא המצוה ידי לצאת באכילה נתכוין שלא וכל ,מצות לשאר

, אבל אנו מחלקים אכילהוא לשמעיקרא גם אנו סוברים כמ"ד שמצוות צריכות כוונה, ורק בדבר שה

 היום פסח אושכלל  א ידעמה שמצינו להדיא אך לא במקרה שלבדי לנו להקל משום סברא זו רק 

 שאין זו מצה.

שהוא  לא יצא כיוןי"ל שור, דמסתפק באנסוהו לאכול מר )משב"ז, פתיחה כוללת ח"ג אות ה( פרי מגדיםה

 ס"ק יח() חק יעקבת הל, דעם חומר ומזיק ואינו נהנה. ואם לא ידע שהוא מרור או שהוא סבור שהיו

 לק בכך.כתב שאין לח (ד"ה לא) באור הלכהשיצא, ועיקר סברתו שבדבר דרבנן לכו"ע לא בעי כוונה. ה

 סעיף ו':

 זית אכל חצי זית ועוד חצי 

 עוד שנינו שם:
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 ת פרס"די אכיללא ישהא בין אכילה לחבירתה יותר מכשיצא, ובלבד  -"אכלן לחצאין 

 ותרי חברתהל אכילה בין שהאי שלא ובלבד יצא, זית כחצי ואכל וחזר, זית כחצי אכל :שו"עכתב ה

 . (ג"ס ב"תרי סימן ל"וע). פרס אכילת מכדי

)עירובין פג: ד"ה תוספות ארבע ביצים שוחקות. וכ"נ מדברי ה כתב ששיעור פרס הוא (38)פ: ד"ה חצי רש"י

כתב  (ח"ה ד"פי א"מאכ ד"ה ב"פ עשור שביתת ו"ה א"פ מ"חו) רמב"םה אך. (ט"מ ג"פי נגעים) ש"ראוה שבעת(

 . )תורת הבית, בית התערובות ב"ד ש"א יב:( רשב"אששיעורו הוא שלוש ביצים. וכ"ד ה

 תריב ימןובס. ביצים שהש הוא סעודות שתי ששיעור ם"כהרמב פסק '(ז סעיף' תט סימן) ע"שוה מרן

 כיש הלכהו. ביצים שלוש אומרים ויש ביצים ארבע אומרים יש פרס אכילת ששיעור כתב' ד סעיף

 ביצה ישליש ניכש אותו אכיליןשמ כתב כ"ביו חולה לגבי', ז סעיף תריח בסימן אולם. בתרא אומרים

 עלמאב לחומרא הז שיעור שכתב (א)מחב"ר  א"החיד מרן וכתב. ביצים ארבע אכילת כדי וישהו בינונית

 י"הגרע .להמק אחר דרבנןוב המחמיר אחר הֵלך שבתורה כתב )סק"ח( ב"מה אולם. בכרת שהוא לפי

 להחמיר ואפילו, ביצים שלוש שהוא מרן בדעת שהעיקר העלה (סז-סו' עמ, פסח) עובדיה חזוןב

 .בדאורייתא

 וצאי, גרם שלוש הוא דרהםשה קנח לסימן בסיכומנו ונתבאר, דרהם ב"ע הוא ביצים ארבע ושיעור

 ב"ח) 'ה ברכתוב. גרם 162 הוא ביצים שלוש ושיעור, גרם 216 הוא ביצים ארבע ששיעור י"גרעה לדעת

 ולדעת. ק"סמ 172 הוא ציםבי שלוש ושיעור, ק"סמ 230 הוא ביצים ארבע ששיעור כתב (יד אות ב"פ

 '.ג 225 הוא '(טו' סי ב"ח מרדכי מאמר) אליהו מ"גרה

ידד חילה למה שצוש לכתן לחנכו )שיעורין של תורה, שיעורי המצוות אות ל( חזו"אשיעור הזמן, לדעת ה

 אגרות"ת דקות. ובשו 4-מ החתם סופר שלא ישהה יותר משתי דקות, ועכ"פ יזהר לא לשהות יותר

 כתב ששיעורו )סיק רב ס"ח(ערוה"ש דקות. ה 3-כתב לענין ברכת המזון ששיעורו פחות מ )ד, מא( משה

דקות שהוא השיעור שרגילים  4כתב שיש להחמיר בשיעור של  )סי' ריס ק"ח( כה"חדקות.  4או  3הוא 

ילה יש שלכתח אות פו( בר הלכהדפ"ט  )שש"כ פנ"ד הע' קל, הליכות שלמה פסחגרש"ז אוירבך לנהוג בו. וכ"ד ה

, אפשר ולהחולגבי קטן ו דקות, שהוא השיעור שנוהגים הבריאים לשער בו. 4בשיעור של  לשער

נו לה יאכלכתב, שלכתחי ובה יג()ח"ג פט"ו תש לציון אורדקות. ובשו"ת  9להקל כשיעור הגדול שהוא 

להם  ת, ואם קשהדקו 6עור דקות, וזקן או חולה שקשה להם לאכול מהר יאכלו בשי 4בשיעור של 

שבע  כתב שהוא כשש דקות עד )עמ' סו(חזון עובדיה ב דקות. 9דקות, ולפחות בתוך  7יאכלו תוך 

 וחצי.

אכל, מאכל למ ןיאלא משתנה ב ששיעור אכ"פ אינו קבוע לכל האוכלים, )מצוה שיג( ינוךחת מנחכתב ה

 ובכל מאכל צריך לשער כמה זמן אכ"פ שלו. 

הוא שיעור ההפסקה בין האכילות, או שיעור בין תחילת  יש לעיין האם שיעור בכדי אכילת פרס

כתב שכל שלא שהה בין אכילה ראשונה  )ר"ה ג. ד"ה ולענין( ר"ןהאכילה הראשונה לסוף אכילתו: ה

                                                   
 פרס. פסחים מד. ד"ה ומשני מאי לוקה. כריתות יב: ד"ה פרס. וכ"כ בעירובין ד. ד"ה  38
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לאכילה אחרונה יותר מאכילת פרס מצטרפין. ובכת"י כתוב יותר במפורש: בין תחילת אכילה ראשונה 

הוא לא בהפסקה שבין האכילות אלא בכל פרק הזמן של לסוף אכילה. ומוכח מדבריו שהשיעור 

 .)ס"ק טו( מגן אברהםהאכילה. וכ"כ ה

 שבטבשו"ת  , כתבליעהובגדר תחילת האכילה, האם נחשבת מעת תחילת הלעיסה או מתחילת הב

 והיינו משעת לעיסה,שעת הממשמע שמחשבים  )אות כב(שמלשון החק יעקב  )ח"ט סימן קיט אות ג( הלוי

)עמ' חזון עובדיה וכ"נ ב .(19עמ'  )הגדה של פסח הלילה הזה גרי"ש אלישיבהנאת גרונו, וכ"ד ה שמתחילה

דעת  ,מאידך פיו.בם מצה ה טעשגם הלעיסה היא מגוף המצוה עצמה, כיון שלכתחילה צריך שיהי סח(

שו"ת כ ביעה, וכ"לת הבלת תחישאין משערים אלא משע )הגדה של פסח קול דודי יד, ז( יינשטייןפגר"מ ה

 רס'.ילת פכדי אכשאין הלעיסה בכלל חשבון הזמן של ' )ח"ג פט"ו תשובה יג( לציון אור

לו ן חייב לאוכשאי טו( א בשע"ת)ב, יח. הוב יעקב שבותאדם שאין לו אלא חצי זית מצה, כתב בשו"ת 

סור אם חצי שיעור יסוריענין אכתב שכמו של )מחז"ב אות ה( חיד"אה אולםכלל, שאכילה בכזית משמע. 

שו"ת בוכ"כ  .עז ס"ג(תסי' ) לחןהשו ערוךוכ"ה ב מהתורה, כמו כן לענין מצוה עכ"פ קצת מצוה איכא.

לאכול  זדמן לו אח"כאם י , ולכן, אך הוסיף שלא יוצא בזה י"ח המצוה)ח"ג פט"ו תשובה טו( לציון אור

זית וכל פחות מכשאם א כתב לז(ק)סימן  מהר"י אסאדובשו"ת  כשיעור חייב לחזור ולאכול כזית כדת.

 יברך 'על מצות מצה', וזו שיטה יחידאה.

 סעיף ז':

 חיוב אכילת מצה בלילה הראשון ומספר המצות 

 )קכ.(שנינו בפסחים 

אחד זה ר: אחד זה ועקב אמר י"אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן... ורב אחא ב

 ' אלהיך, מהצרת להעי עכוותיה דרבא: ששת ימים תאכל מצות וביום השבידרבנן... תניא 

ת זמן שאין ביבקיים,  רשות... אין לי אלא בזמן שבית המקדש אף ששת ימים -שביעי רשות 

 ובה"חהכתוב קבעו  -לומר בערב תאכלו מצת  מנין? תלמוד -המקדש קיים 

ם משנה או רק תוספת לשני לחמים נחלקו הראשונים האם בפסח המצה החצויה היא חלק מהלח

ביאר שהמצה השבורה היא בנוסף ללחם משנה שיש בכל יום טוב, דלא  )קטו: ד"ה אף( רש"ינוספים: 

)י,  רא"ש. גם הרשב"םגרע משאר ימים טובים שבוצעים על לחם משנה. ולכן לוקחים ג' מצות. וכ"כ ה

שלמים.  ככרות שתי על יבצע שלא תמה מאי שנא פסח לענין לחם משנה משאר כל ימים טובים ל(

שרק לגבי המצה שיוצא בה ידי אכילת מצה נאמר 'לחם עוני', אבל 'המוציא' פשוט שטעון לחם שלם. 

סובר שבליל הסדר די במצה וחצי, שלא  )ח, ו(רמב"ם ה אמנם כתב כדברי הרא"ש. )לח.( מרדכיגם ה

כתב  )אות ד( גר"אועוד. ה )מובא בב"י( רשב"א ,)פסחים כה:( רי"ף, )ברכות לט:( ר"חכבכל יום טוב. וכ"ד 

שכשיטה זו מסתבר יותר, שהרי לעני אין יותר משאר כל האנשים, ולא יתכן שבליל הסדר ניקח יותר 

משאר כל השנה. לשיטה זו נראה לומר שבפסח המצה החצויה חשובה כלחם משנה, משום שזה עניין 
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שיש לברך על המצה החצויה,  )קטז. ד"ה מה דרכו( תוספותנוספת מצאנו ב שיטההיום, לבטא את העוני. 

 אולם בשעת הברכה יש להחזיק שתי מצות נוספות.

' יס פסח' הל)מנהיג ה כתב לותהלי לשני מצות שלש אלא לו אין אם (רלד' עמ) אבודרהם דוד ר"ה כתב

 של וכריכה ,ואוכל בלבד רוסההפ מן בוצע מצה אכילת ועל המוציא כשמברך ?כיצד ,בהן לו שדי (פב

 .זהה כסדר םבה ויעשה שני לללי שתים לו נשארים ,כלל מהיבשל נוגע ואינו הפרוסה מן עושה הלל

. בכזית איוצ הראשון להבלי ואף. בלבד הראשון בלילה אלא מצה אכילת חיוב אין :שו"עכתב ה

 .(ו"תפ סימן לקמן עיין כזית ושיעור)

לא ל יום פת, אכול בכב לאשמ"מ מחוי וכה יב: ד"ה מתני'(ס)העיר עפ"ד הר"ן  )ס"ק טז( מגן אברהםה

 שבעה כל מצה וללאכ יכאא מצוה פ"דעככתבו  )מעשה רב אות קפה( גר"אובשם ה שיוצא במצה עשירה.

שה שותף ילו נעמים כאיכתב "האוכל מצה כהלכתה שבעה  )סימן רצא(רוקח וה .חיוב שאינו אלא

, ן אלא הימיםיב כאן כתל את שבעת הימים, ימים אילהקב"ה במעשה בראשית, דכתיב מצות יאכ

מי מצה בשאר י שאוכל אדם כט( )סדר ליל הפסח סימן אורחות חיים, לדעת המנגד שבעה ימי בראשית".

 הפסח איננו מקיים שום מצוה.

מ בכל זית אחד, מ""ח בכצא ישאע"פ שיו עמק שאלה סימן נג, וכ"ה בספרו אמרי שפר בפתיחה(ה) נצי"בכתב ה

"ו מהל' פ)רי"ש ב"ם ן הרמכלשוהמצה שאוכל בליל ט"ו מקיים המצות עשה של 'בערב תאכלו מצות', ו

ת מצוהשמשמע מפורש  "ח",זית יצא יכ"מ"ע מן התורה לאכול מצה בליל ט"ו וכו' ומשאכל  חו"מ(

 .עשה היא על כל אכילת המצה דליל ט"ו

 ות ומספרםמנהג אפיית המצ 

 ריםהאסו ביתמ שהיוצא התוד ללחמי זכר מעשרון לעשותן ובצרפת באשכנז נהגו )שם( ש"ראכתב ה

' ג בה יהה מין לוכ ,ורבוכה קיןרקי ,חלות :מצה של מינין' ג בה היה ותודה ,)ברכות נד:( תודה מביא

 שלשתן יןעוש כן לוע ,'א עשרון ותחל' ג לכל שהגיע הרי חלות' י עושין היו מין מכל ,ושליש עשרונים

 בקופה עושין ושהי כדרך ישיתשל ואיזו שניה ואיזו ראשונה איזו לידע סימן בהן ועושין .מעשרון

 נ"ה ,תחילה ןלוקחי שממנה הראשונ נתרמה איזו לידע ג"אב בהן כותבין שהיו הלשכה בהן שתורמין

 לע השניה ועל המוציא ההראשונ על מברכין הילכך ראשונה שנעשית באותה ראשונה מצוה עושין

פ"ו ) מהגה"ו .(חל) מרדכיה . וכ"כעיכב לא בחברתה אחת החליף ואם כריכה ומהשלישית מצה אכילת

 .(ו אות ח"ופ א"ה קושטא' דפו

 קדימת ועילת מה כן לא שאם ראשונה עשייתן כסדר לאפותן ליזהר צריך (ג"ע י מח' סי) בו כלה כתב

 יזהרל צריך ןסימ בהן שותלע המדקדקים דלדברי ד"ראבה בשם (ריז' עמ) אבודרהם"כ הוכ ,עריכתן

 רקיקים מצוה של מצות ותלעש שראוי ד"הראב בשם (ד"ע שם) בו הכל עוד וכתב .הסדר על לאפותן

  .עוני לחם זה שאין וגדולים עבים לא ,וקטנים

 נשברה אם (ה' סי פט' עמ ההגדה סדר, ג אות נח' סי ל"מהרי ת"שו) מולין י"מהר בשם (תשצ' סי) האגור כתב

 אין דזמנין ועוד ,עשרונים דשלשה אסמכתא משום אחרת לאפות נכון נאבדה או מצות מהשלש אחת

 (לז' סי 199' עמ ש"מהר' עי) מורי לפני דנתי אחת נשברה אם מקום מכל אבל ,מצות לשאר גמור שימור
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 דמשום הנשברה השלישית היתה ואפילו אחת בוצעין הכי דבלאו כיון השנית במקום אותה ולקח

 .אחרת יאפה לא למצות הקדמה

 ידעל סימן בהם ועושים, התוד ללחמי זכר, מעשרון סדר של מצות שלש לעשות ונהגו: רמ"אכתב ה

 חתונהבת ישיתוהשל באמצע הוהשני עליונה הראשונה ומניחים, שלישית או שנייה או ראשונה איזה

 רהנשב ואם, (ואבודרהם בו כל) כסדר כ"ג אותם ואופין. (ש"הרא בשם טור) עכב לא שינה ואם, לכריכה

 . (אגור) אותה פורסין הכי דבלאו, לשניה אותה לוקחין מהן אחת
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 מנהג אכילת צלי בליל פסח -סימן תע"ו 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 שולחן עורך 

 מנהג אכילת צלי 

 )נג.(שנינו בפסחים 

אמר  אין אוכלין. -אכול וכלין, מקום שנהגו שלא לא -"מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים 

לחו לו: שילי פסחים, סין בלקולרבי יוסי: תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מ

דשים סלקא קבחוץ.  דוי, שאתה מאכיל את ישראל קדשיםנגזרנו עליך  -אלמלא תודוס אתה 

 -לא!  -לס וקאין, שאין מ -ץ. מקולס דעתך? אלא אימא: קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחו

 א שנא אמר לא שנא לא אמר"ל -אמרי: מקולס 

 תרמו זה ריה מחובר והוא ברא בו שלק או אבר ממנו שחסר או מחותך היה ואם" ח, יא() ם"רמבה כתב

 ולוכ שצלאו כל סמקול יגד זהואי" .(עד)". וביאר הב"י שטעמו של הרמב"ם הוא מדתניא שנהגו במקום

  .(ז מןסי) ש"ראוה .(יח) ף"ריה ". וכ"כמקולס גדי זה אין אבר ממנו נשלק או אבר ממנו נחתך ,כאחד

 אוכלין אין, וללאכ שלא הגושנ מקום. אוכלים, פסחים בלילי צלי לאכול שנהגו מקום :שו"עכתב ה

 מפני, הז בלילה כאחד ולוכ צלוי שה לאכול אסור מקום ובכל. הוא פסח בשר: יאמרו שמא גזירה

 הרי, חוברמ והוא אבר בו קשל או אבר ממנו שחסר או מחותך היה ואם; בחוץ קדשים כאוכל שנראה

 יקומןהאפ אכלי שלא, מדאי תריו הרבה ישתה ולא יאכל ולא: רמ"אוהוסיף ה. שנהגו במקום מותר זה

 . (ל"מהרי) מיד וישן ישתכר או גסה אכילה על

 שי קדר יצל עשאו כ"חוא בבשלו אבל ,מותר בישלו כ"ואח צלאוכתב שאם  )סק"א( מגן אברהםה

גם  .הבז להקל יש קצת חולה ךלצור ומיהו .עוף בבשר לואפי מחמירין דהא ,עין מראית מפני לאסור

 ישלו.באח"כ לוי וצאסר אם היה  פרי חדשה אךהתיר צלאו ואח"כ בשלו.  )סק"ב( חק יעקבה

הבחין לינם יודעים אים אשהרו כיון אסור,ש )סק"א( מגן אברהםדעת הואם בשלו ואח"כ צלאו צלי קדר 

 ערוךה, דעת מנגד. ג(עמ' ק) ו"עחזוכ"פ ב .)סק"א( מ"בוה )אות ב( מחז"בוכ"כ ה בינו לבין צלי רגיל,

  .)אות ד( ה"חככ"פ וילה, שמותר, כיון שקרבן פסח שנעשה באופן זה פסול לאכ )אות ב( השולחן

 כג(ק)סימן  יןבמ פניבשו"ת  אך בשמן חשיב לבישול ולא לצליה.שטיגון  )עמ' קד( חזון עובדיהכתב ב

 ב.כתב שדינו כצלי. ומחלוקתם היא האם לדמות דין זה לדיני בשר וחל

שכל דבר שבקדרה שיש בו מרק, אע"פ שמצטמק ולא נשאר  )מחז"ב אות ד. הובא בשע"ת א( חיד"אכתב ה

שלעשות  )ח"ט סימן קכ אות א( הלוי שבטלחלוחית של מרק, אינו צלי, אלא תבשיל ומותר. וכ"כ בשו"ת 

צליה עם מים, אף שההמון קורא לו צלי, מ"מ כיון שיש בו מים אין זה צלי, אלא שבעשייתו כדאי 
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 שלא שכלכתב  )כ, נא( אליעזר ציץובשו"ת  יה ניכר בו מרק ממש.להוסיף מים יותר מהרגיל, כדי שיה

 .העין מראית משום לאסור יש מרק בו שיש הצלי בבשר ניכר

 סעיף ב':

  אכילת סוגי בשר אחרים 

  (ד"ה ד"פ) בירושלמיאיתא 

שר עוף. א"ל אפי' ב שר עוףבי' "ר' בא בעא קומי ר' אימי אפי' בשר עגל א"ל אפי' בשר עגל אפ

 טה"ן השחיד ממימר אפי' ביצה אפי' קולקס א"ר יודן בי ר' חנין ובלב סברין

 אכדאית לוקחי ואין פסחים בלילי צלי עוף בשר שאוכלין אדם בני ראיתי (תצח' סי) ראבי"הה כתב

 שלא גושנה מקום אשכנזו צלי לאכול שלא שנהגו במקום הוא כשר מנהג מבושל ודאי בירושלמי

 .(תרח' סי) מרדכי. וכ"כ ההוא צלי לאכול

 שלא נהגוש במקום צלי ללאכו אסור, שחיטה שטעון דבר כל, ועוף עגל בשר אפילו :שו"עכתב ה

 . צלי לאכול

לאכול  ל דגים מותרי. אבי לצלשגזרו עוף אטו בהמה, דהעולם יטעו בין צל )סק"ג( מגן אברהםכתב ה

 .)סק"ג( ט"זוכ"כ ה צלי.

  אכילת ביצה 

 שליל םמשו טעםה לי ונראה, לאבלות זכר, ביצים בסעודה לאכול מקומות בקצת נוהגים: רמ"אכתב ה

 שום לאכול לאש נוהגין ויש. פסח קרבן מקריבין שהיו לחורבן זכר ועוד פסח בליל נקבע באב תשעה

 .(ל"מהרי) בסדר שעושים טבולים' ב רק, בלילה טבול

ר "ח"ו להזכיב כת ת קצא(ב אור )מעשהגר"א הרמ"א נקט שטעם אכילת הביצה היא סימן לאבלות. אך ה

נה גם כן, בשו אוכלוריך לשהיא זכר לקרבן חגיגה, ולכן צאבלות תשעה באב היום". לכן ביאר 

חים לתבשיל שלוק הטעםשכתב  )כלל קל ס"ו( חיי אדםמאכילת צלי שלא נהגו לאכול בליל פסח. ה

כתב  טעם נוסף ן.פרקינוא מנהשני ביצה הוא משום שבלשון תרגום קוראים לביצה 'ביעא', בעי רח

 ח.רב פסשהוא זכר לאבלות על אברהם אבינו שנפטר בע )משב"ז ג( פרי מגדיםה

יסור צלי אשאין  כתב סק"ד() ט"זה אךכתב שאפילו ביצה צלויה אסורה,  )שו"ת סימן פח( מהרש"ל

 בביצה, ושמהרש"ל כתב דבריו שלא לפי מסקנת הירושלמי.

 ,אבעלמ כרז רק הוא דההסעו בתוך שאוכלין הביצים הטעמים שלכל לידע צריךד חיי אדםכתב ה

 ,גסה כילהא על אפיקומן שאוכלין עד כרסם ממלאים זה ומחמת למצוה זה שחושבים כההמון ודלא

 .)ס"ק יג( מ"ב. וכ"כ הבנפשו לידע אדם צריך ולכן
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 דיני אכילת האפיקומן -סימן תע"ז 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 צפון 

 האפיקומן ושיעורה מהות מצות אכילת 

אנו  צה. זכר לכךעם מ יחד בזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלים בסוף הסעודה את קרבן פסח

תורה את מצוות ה יימיםו מקאוכלים בסוף הסעודה את האפיקומן. נחלקו הראשונים באיזו מצה אנ

 ב"םרשן, וכ"כ האפיקוממצת הבסובר שהחיוב הוא  )קיט: ד"ה אין מפטירין( רש"י'בערב תאכלו מצות': 

תחילה, בת מצה' כבר אכיל 'על ועוד. עוד הסביר רש"י שאע"פ שעיקר המצוה היא באפיקומן, מברכים

פ"י סימן ) א"שרהו מלחמות ה'( כו:) רמב"ן, המנגדשלא יתכן שימלא כרסו במצה ולאחר מכן יברך עליה. 

 וכלה עם מרורוי לאה ראמת מצת החיוב היא האפיקומן, היסוברים שאם בא לד. שו"ת כלל יד, ו(

הם  עולה שחכמים אחרונה("ה בד)קכ.  תוספותוחרוסת, לכן לדעתם האפיקומן הוא זכר לקרבן פסח. מ

 ב"אריט, וכ"כ ההסדר ליל אלו שתקנו את אכילת האפיקומן, כדי שטעם המצה ישאר בפה גם לאחר

 .)הלכות סדר ההגדה, ד"ה אחר כל זה(

, וכן עולה אכילההיובי חכתב שיש לאכול כזית, כמו שאר  )ח, ט( רמב"םהו שיעור האכילה? המ

 משום חביבותשהסובר  (ה, לח)סדר ההגד מהרי"לבפשטות מרוב הראשונים. אמנם דעה אחרת מצאנו ב

ו יש ם אחר, לדעתך מטעך אכסובר  ב"חהאפיקומן יש לאכול ממנו ב' כזיתים, ולכה"פ כזית. גם ה

ולם, כי לצאת י"ח , וכדקומןל ב' כזיתים משום שנחלקו הראשונים מפני מה אוכלים את האפילאכו

)מצוה  חינוךצאנו בספת מה נואוכלים כזית זכר לפסח וכזית נוסף זכר למצה הנאכלת עם הפסח. דע

ילת תו שמטרת אכא וסיעיטב"שכתב שכל אחד יאכל 'מעט מצה', יתכן ושיטתו מבוססת עפ"ד הר כא(

 ומן היא כדי להישאר עם טעם מצה בפה, ולכך די במעט מצה.האפיק

 להאכי לשם מצה אכל .(כג) רבנזי דאמר לטורח אפיקומן אכילת לו יהיה שלא (רפג' סי) רוקחה כתב

 בם. יכשלו ופושעים (י יד הושע) נאמרו גסה עליו

 לפסח כרז, אחד כל יתכז המפה תחת השמורה ממצה אוכלים הסעודה כל גמר לאחר :שו"עכתב ה

 .השובע על הנאכל

חזון ב חות מכזית.לא יפו יתים.שלכתחילה טוב לאכול כשני ז )סק"א( מ"בהו )סק"א( מגן אברהםכתבו ה

ם תבוא ל כשני זיתיר לאכומחמיכתב שמעיקר הדין די בכזית, וה (. שו"ת חזו"ע סימן מד)עמ' קו עובדיה

 ודי שיאכל הכזית כמ"ד שהוא כשליש ביצה.עליו ברכה. 

 ארבעה וכן תווביציא כניסתוב הסוכה וכן והמרור המצות מנשקין שהיו עליה מבני ראיתי ה"של כתב

 ה.בשמח' ה שעובד מי ואשרי המצוה לחבוב והכל שבלולב מינים
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 הסבה וברכה באפיקומן 

יש להסב שסתבר לכן מורשב"ם שהאפיקומן הוא מצת החובה, ו רש"יכפי שראינו לעיל, דעת 

פ"ז ) הגה"מו י, כ() שרא", האי(מ)קח. ד"ה  תוספותהראשונים סוברים שיש להסב, הם שאר גבאכילתו. 

שיטתם שאין שגם ל ה(אכילנ)ד"ה ויגר"א סוברים שיש להסב באכילת האפיקומן, והסביר ה אות ה(

ן יחד עם קרב ארוחהסוף הבהסב בו משום שבזמן הבית היתה לאכילת האפיקומן עיקר המצוה, יש 

 פסח.

דין רצה רשאי, כישאם  , אלאעולה שאין חיוב להסב באכילת האפיקומן )ז, ח( רמב"םמדברי ה אולם

 כל שאר הסעודה.

 .עליו יברך ולא בהסיבה ויאכלנו: שו"עכתב ה

סב הן הסבה ולא הטעו דבר אדם שלא הסב באכילת האפיקומן, לכאורה דינו שצריך לחזור כמו כל

ך על עבד יש לסמושבדי כתב ת א()אופרי חדש ה אולם. סימן תעב ס"ז. ע"פ הגמ' קח. ורא"ש פ"י ס"כ( שו"ע)

 מן בהסבה.וקישיטת הרמב"ם, וא"צ לחזור ולאכול את האפ

אכול סבה, שאין לוב בהשיאכל סובר שהאוכל אפיקומן בלא להסב לא יחזור ו )כלל קל, יג(חיי אדם ה

 שה לו לאכולקרק אם שכתב  ד()סק". אולם כאן )סי' תעב ס"ק כז( מ"בוכ"פ ה את האפיקומן פעמיים.

ור ון רצוי שיחזת המזודם ברכקהסביר שאם נזכר  )ח"ג סימן סז( משה אגרותפעמיים לא יאכל. בשו"ת 

ית. וכ"כ א יאכלנו שנלמזון כת הויאכל שנית אפיקומן, אם הדבר אינו קשה לו, אך אם נזכר לאחר בר

רש"ז גה .פעמיים יקומןאכול אפ, ושאין איסור לבשם כמה אחרונים )ח"א ס"ס מה( העובדי חזוןבשו"ת 

יק מאכילת א הפסיין לביאר, שכאן מדובר שעד )הליכות שלמה פסח פ"ט דבר הלכה אות קו(אוירבך 

 האפיקומן ולכן יחזור ויאכלנו בהסיבה.

 זמן אכילת האפיקומן 

 )ט.(שנינו בברכות 

ונאמר  ן בלילה הזהאמר כא: נלה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר"דתניא: ואכלו את הבשר בלי

 אמר ליה רבי ד חצות.צות, אף כאן עחמה להלן עד  -להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה 

עזר ; רבי אלןעל שעת חפזו -ן! על מה נחלקו עד שעת חפזו -עקיבא: והלא כבר נאמר בחפזון 

 "לחפזון דישרא -פזון חים, ורבי עקיבא סבר: מאי פזון דמצרח -בן עזריה סבר: מאי חפזון 

 ידי יצא אל - העזרי בן לעזרא לרבי, חצות אחר הזה בזמן מצה אכל: רבא אמראיתא " )קכ:(בפסחים ו

 ...."חובתו

 שמעו לא - ראלדיש חפזון .לשלחם למהר נחפזו ידם שעל, הבכורים מכת - דמצרים : חפזוןרש"יופ

 .בקר עד לצאת להם

מובא שהלכה כר"ע מחבריו, וגם ישנה משנה  )כו:(כיצד פוסקים במחלוקת זו? בגמ' בעירובין 

 )נו:(. מצד שני המשנה סותמת כר"א בן עזריה, וכן עולה מהמשנה בזבחים )מגילה כ:(הסותמת כר"ע 

 "הפסח אינו נאכל אלא בלילה ואינו נאכל אלא עד חצות".
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ן לאכול את ה שאייבן עזר פסקו כר"א )לח ע"ד( מרדכיו לאתויי()מגילה כא. ד"ה  תוספות, )קכ:( ר"ח

 פשר לאכול אתדין אהעיקר פסק כר"ע שמ )קרבן פסח פ"ח הט"ו(רמב"ם ה אולםהאפיקומן לאחר חצות. 

"ף רים עולה מה. כך גלילהשמצותה כל ה )פ"ו ה"א(קרבן פסח עד עלות השחר, וגם לגבי מצה כתב 

הלכה כר"ע כלל שלזרים , משום שיש סתירה במשניות חומגידהשלא הביא את דברי רבא. וכ"כ 

 מחבריו.

ת די להרחיק אצות כעד ח עולה בפשטות שגם לר"ע לכתחילה יאכל את הפסח )נז.(מהגמ' בזבחים 

ה ין אכילת מציק ובלהרח נראה שמחלק בין קרבן פסח שבו ישרמב"ם מדברי ה האדם מן העבירה.

ין קרבן פסח חלק בלשאין  סובר )י, לח(רא"ש ה אולם ת השחר.שא"צ להרחיק ויכול לאכלה עד עלו

גר"א חקה. וכ"כ הום הרת, משולדעתו גם לר"ע יש לסיים את האכילה קודם חצולאכילת האפיקומן, 

 שמשום הרחקה יש לסיים את האכילה עד חצות. 

 וסוף פ"ע' פ ן"חצות. ר קודם יקרא הללה שגם עצמו : ויקדיםרמ"א). חצות קודם לאכלו זהיר ויהא: שו"עכתב ה

 .(דמגילה ב"פ

 "במ, )סק"ו( קבחק יעכ"כ הכתב שרק לכתחילה יש לומר את ההלל קודם חצות. ו )ס"ו( גר"זכתב ה

תות שהוא כדי לש (ואות ) גר"אבטעם הדבר שצריך להשלים את ההלל קודם חצות, כתב הועוד.  )סק"ז(

שכשם  כתב )ס"ק יד( כה"חבוים. גם את הכוס הרביעית לפני חצות, שגם היא ממצות סיפור יציאת מצר

פסח  דינו כקרבן עליו נאמרששאכילת האפיקומן היא זכר לקרבן פסח שנאכל קודם חצות, כך ההלל 

 שזמנו קודם חצות.

 יך את עריכתך להמשן וככילת האפיקוממחדש שאפשר לעשות תנאי בא )או"ח סימן שפא( אבני נזרה

את  אם יאכל כעתודה והסע הסדר גם לאחר חצות, לדעתו כשהאדם נמצא בבעיה שלא אכל עדיין את

אך יכול  ן כל הלילה,פיקומר האהאפיקומן לא יוכל להמשיך לאכול. לדעתו ר"ע סובר שאין לאכול אח

כול להמשיך צות יחאחר לחצות, אך לאוכלו עד עלות השחר, ולר"א יש לסיים את האפיקומן עד 

אם אפיקומן, ו ה לשםזזית כקודם חצות יקח מצה ויעשה תנאי, אם הלכה כר"א יהיה  ןלאכול. לכ

אכל ו יתכשיסיים אכיל רגיל,הרי זוהי סתם אכילת מצה. ולאחר חצות ימשיך אכילתו כהלכה כר"ע 

 ולםא, ואכמ"ל. פנים כמהין בשוב כזית מצה לאפיקומן שמא הלכה כר"ע. בדברי האבנ"ז יש לעי

מן זנזר שלאחר  האבני לפ"דשסובר  )הביאו בשו"ת מנחת יצחק ח"ט סי' מז. הגדה מבית לוי עמ' רי( גרי"זה

ול לא יכול לאכלל, אכומן המצוה לא צריך שיהיה טעם מצה בפיו, א"צ להתנות על אכילת האפיק

 .כזית מצה קודם חצות, ולאחר הסעודה יאכל כזית נוסף

)ח"ט סימן  יצחק מנחתאלא שמצאנו מספר סימוכין למנהג לאכול את האפיקומן לאחר חצות: בשו"ת 

כתב שאפשר לצאת י"ח אכילת האפיקומן גם במצות שאוכל באמצע הסעודה, אף שאוכלים  מח(

אחריהם מאכלים נוספים וגם לא נאכלו לשם אפיקומן. ולכתחילה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, 

זו צריכה להיות האכילה האחרונה בלילה, אך את דין זה אפשר לקיים גם לאחר חצות כלומר ש

מובא שנהג לאכול את האפיקומן  )פ"י, יד( חתם סופרולסיים את הסדר עם אכילת מצה. במנהגי ה

שהסדר היה נמשך עד שלוש בלילה, וגם  )נטעי איתן חמישאי עמ' מט(מסופר  נצי"בלאחר חצות, גם על ה



 401 __________________________ נים או ברכת המזון שלא אכל אפיקומןנזכר לאחר מים אחרו
שפעם אחת  )תוספות מעשה רב אות נב( גר"א, מסופר על המאידךומן היו אוכלים לאחר חצות. את האפיק

האריך בהגדה, והביט בשעון וראה ששעת חצות מתקרבת, וציוה להביא תיכף את האפיקומן, ונשארו 

 כל המאכלים ומיני מגדים על השולחן, ולא אכל שום אחד מהם, ואפילו אשתו ובני ביתו.

 סעיף ב':

 ר לאחר מים אחרונים או ברכת המזון שלא אכל אפיקומןנזכ 

 קודם ונזכר כבר בירך לואפי או ונברך לן הב שאמר או לברך ידיו שנטל עד אכלו ולא שכח אם

פ"ו ) "מהגה כ"וכ .ויאכלנו מוציאה ויברך ידיו שיטול (168' עמ תקכה' סי) העזרי אבי כתב ,ג"בפה שבירך

 לח) מרדכיהוכ"כ  (ד אות רכב' מע ריט' סי ף"הר הגהות) ק"סמ בשם (ז אות פרנקל' מהד' ועי א"הי קושטא' דפ

 .(ד"ע

 הכוס על ג"בפה לברך יךצר שהיה מפני אחרת פעם יאכל לא ג"בפה שבירך אחר עד נזכר לא ואם

 לםכו כי םעליה לסמוך לנוש מצות הם כדאי ג"ובכה ,בכוסות מרבה ונמצא שנית מ"בה שיברך אחר

 כזיתב ויוצא כלל לחזור צ"אש כתב העיטור בעלו .(ה ס"סו ד"י )כלל ש"ראהכ"כ ו .לישה משעת שמורות

' סי א"ח ת"שו) א"רשבה ב בשםכת (ג"הי ח"פ)המגיד  אולם .אחריו א"ד שאכל פי על אף בראשונה שאכל

 מצה כזית ואוכל המוציא ךומבר שאם גמר כל הסדר ושכח לאכול המצה, חוזר (רב' סי מיוחסות, רלז

 א"רשבה בשם .(מד ד"ח ה"נ) רוחםי רבינו כ"וכ כוס. טעונה אינה דברכה כוס, בלא המזון ברכת ומברך

 .(לב' סי דעים תמים) ד"ראבה ובשם

 גב על ףא ברכה בלא כוללא יכול ונבריך לן הב דאמר גב על אף כתב )הגה"מ בשם סמ"ק( פרץ ר"ה

 אתכא למימר איכא לןע רחמנא דרמיא מצוה דאפיקומן כיון הכא שאני ,סילוק חשיב דבעלמא

 .ראבי"הוכ"ד ה לא הסכים לדבריו. רא"שה אך. סמכינן דרחמנא

 וליןשיכ לאפיקומן מפהה תחת שהניח המצה נאבדה שאם מ"הר בשם (ג"ע יג פסח' הל) בו כלה כתב

 אפיקומןה נאכל שאם כתב (רפג' סי) רוקחה אולם. יותר צריכין ואין כבר שאכלו מה על לסמוך

 .ןה שימור בחזקת שלנו מצות כי באחרונה ויאכל אחרת מצה יקח בסעודה

 אוכל, ךונבר לן הב אמרש או ידיו שנטל עד נזכר ולא אפיקומן אכל ולא שכח אם :שו"עכתב ה

 ריפ בורא רךשבי קודם נזכר אם, המזון ברכת שבירך עד נזכר לא ואם. המוציא ברכת בלא אפיקומן

 בית) (הכוס הוישת ג"פהב ויברך המזון ברכת ויברך ויחזור) האפיקומן ויאכל המוציא ויברך ידיו יטול הגפן

 וךבת שאכל מצה על ויסמוך, אפיקומן יאכל לא הגפן פרי בורא שבירך אחר עד נזכר לא ואם, (יוסף

 שעתמ מצוה למצות רשימו לעשות שנהגו במקום אבל; לישה משעת הן שמורות שכולן הסעודה

: תבכ רמ"אהו. האפיקומן כלויא המוציא ויברך ידיו יטול, ההלל אחר עד נזכר לא אפילו, קצירה

 נאבד םוא. (ד"כ כלל ש"ראה תשובת) הכוסות על שמוסיף במה לחוש ואין הכוס על ויברך ויחזור

 .(רוקח) אחרת שמורה ממצה אחד כזית יאכל האפיקומן

 ב., לא יאכל שונבריךב לן ושאם נזכר לאחר שנטל ידיו או אמר ה )הגה"ט( מהרש"להב"ח כתב בשם 
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עתה יאכל  ס, אףלא כושמי שאינו נזהר בכל השנה ומברך לפעמים ב )סק"ד(מגן אברהם כתב ה

 בשם כמה אחרונים. )ס"ק יא( מ"בוכ"כ ה אפיקומן ויברך בלא כוס.

מצות אכילת ליה לעסמוך לשדווקא אם באמצע הסעודה אכל מצה שמורה יכול  פמ"גו פר"חה כתבו

השבע.  יהא נאכל עלריך שמן צאפיקומן, אבל אם אכל רק לפני הסעודה אינו מועיל, משום שהאפיקו

 .)ס"ק יג( מ"בוכ"כ ה

 

 

 

 



 403 ___________________________________ אכילה אחר האפיקומן, ואכילתו בשני מקומות

 שלא לאכול אחר אכילת האפיקומן -סימן תע"ח 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 מן, ואכילתו בשני מקומותאכילה אחר האפיקו 

 )קיט:(שנינו בפסחים 

רה יעקרו מחבו ב: שלאמר רא. מאי אפיקומן? גמרא. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. משנה"

חנן אמרו ילא ורבי יושנא בר ני. ורב חלחבורה. ושמואל אמר: כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבא

תמרים  הפסח, כגון ין אחרירחנן: אין מפטכגון תמרים קליות ואגוזים. תניא כוותיה דרבי יו

תני מ. מר זוטרא פיקומןאצה קליות ואגוזים. אמר רב יהודה אמר שמואל: אין מפטירין אחר מ

 "פיקומןה אהכי: אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל: מפטירין אחר המצ

 ותהא סיימיןמ אין הסעודה ןמ כשנפטרין כלומר. מחבירו הנפטר לשון - מפטירין :ם"רשב ופירש

 וללאכ חרתא בחבורה ילכו אל בחבורה הפסח שאכלו אחר - לחבורה מחבורה יעקרו שלא .באפיקומן

 יםאחר בריםד לאכול אבל ...מקומות בשני הפסח את למיכל אתי דילמא גזירה ,דבר שום ולא פת לא

 לשמוא יהעל דפליג היינוו. אחרת חבורה עם לאוכלן יעקור שלא ובלבד רב שרי הראשון במקומן

  .ראשונה בחבורתו אפילו לאכול אסור דבר כל ואמרי יוחנן ורבי

ע, אכל על השובהפסח יור היא שועוד, מטרת האיס )קכ. ד"ה מפטירין( תוספות, )ד"נ כגון(רשב"ם לדעת 

 אכול את רובלולים יו עלמסביר שאם היה מותר לאכול לאחר קרבן פסח, אנשים ה )כו:( רמב"ןה

ה ן המקדש היתשבזמ סובר כו:() המאור בעלהסעודה לאחר קרבן פסח, וכך לא היה נאכל על השבע. 

קומם ו עוקרים ממת שהי, בעצפיפות רבה בעת אכילת הקרבן, ולכן היה חשש שעם סוף אכילת הפסח

לא שם הפסח כדי הם טעבפי יה חשש שישכחו לומר את ההלל, לכן תיקנו שישארלומר את ההלל, וה

יש  ה טעם הפסח,אר בפא ישלסובר שאם  )כו.( ר"ןישכחו מלאומרו, ותקנה זו נשארה זכר למקדש. ה

ח אכול את הפססור להאי חשש שהאדם ישכח שאכלו, ויבוא לאוכלו שוב במקום אחר, ויעבור על

 פיוב המצה או הפסח רבש וטעם סעודתו הפסק שיהיה כדיכתב " , ט()ח רמב"םבשני מקומות. ה

 ."המצוה היא שאכילתן

ם בן פסח או גבי קרק לגנחלקו הראשונים האם דברי רב שאין לעקור מחבורה לחבורה נאמרו ר

 (אמר ה"ד: קיט) ותתוספה אבל. טורעולה שה"ה למצה, וכ"כ ה )קכ.( רשב"םלעניין אכילת מצה. מדברי 

 קומות.משיאסור בשני  מצינו בשום מקום לא מצה אבל ,פסח בקרבן אלא איירי לא דרב כתבו

 עדיף לאד, ומותמק בשני כלנויא ולא: רמ"אוכתב ה. דבר שום לאכול אין אפיקומן אחר :שו"עכתב ה

 .(טור) מקומות כשני דהוי משום לאכלו דאסור בשינה הפסיק מאלו

שבדיעבד אם אכל אחריו שום דבר, יחזור ויאכל כזית מצה שמורה לשם אפיקומן.  )סק"א( מ"בכתב ה

שאם נזכר קודם ברכת המזון שאכל  )תעז, סק"ג( אליה רבהשזהו כדעת ה )אות ב(וביאר השער הציון 

 אחר האפיקומן יחזור ויאכל אפיקומן, אך לאחר ברהמ"ז א"צ לחזור ולאכול. 
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עם טכדי שישאר  פיקומןאאוכל וטעה ואכל פירות וכיוצ"ב, חוזר  שאם )עמ' קיב( חזון עובדיהכתב ב

 .מצה בפיו. ואם בירך כבר ברכת המזון, א"צ לחזור ולאכול אפיקומן

 סעיף ב':

 דין מי שנרדם בסעודה, ומקצת בני חבורה שנרדמו 

 )קכ.(שנינו בפסחים 

א ל - ויאכלו, נרדמ -נתנמנמו בי יוסי אומר: לא יאכלו. ר - יאכלו, כולן -. ישנו מקצתן משנה"

 יאכלו"

 חופס אוכלכ דנראה יאכלו אל וישנו פסחן לאכול התחילו אם - יאכלו לא כולן ישנו ם"רשב ופירש

 אוחומר תמקומו שני כילתכא תנא ליה וחשיב עוד לאכול דעתן הסיחו שישנו דמאחר מקומות' בב

 פסקה וישן הבאחרונ חובה צתמ לאכול שהתחיל לאחר הזה בזמן במצה נמי הדין והוא ...הוא בעלמא

 ומרא יוסי רבי .ייםק המקדש שבית בזמן לפסח זכר דעבידא משום יאכל לא ושוב היא אכילה

 אם אבל מנמונתנ אם מ"ה מימרל ואתא יאכלו מקצתן ישנו ק"ת דקאמר קאי ארישא - יאכלו נתנמנמו

 כוותיה יקא רבה דהא תאהילכ והכי בגמרא מוכח הכי לכשיעורו יאכלו לא מקצתן אפילו נרדמו

 .בגמרא כדאמר

 נמי מוכחו דרבה בעובדא אבגמר כדמוכח ,איירי נמי במצהד זו משנה על כתב (לד' סי) ש"ראה גם

 ישנוש חבורה בני" כתב (די ,ח) ם"רמבה אבל .יוסי כרבי והלכה ,קאי מקצתן אישנו יוסי דרבי התם

כתב ו ",לויאכ ולןכ נתנמנמו ,אכלוי לא - ונעורו כולן נרדמו ,ואוכלין חוזרין הסעודה בתוך מקצתן

יטה לם יאכלו. שמו כותנמננהב"י דנראה שהוא מפרש שדברי ר' יוסי מוסבים על הסיפא, שגם אם 

יו ר וליטול ידלחזו צריך הסובר שהמשנה מדברת רק על קרבן פסח, אבל במצהראב"ד נוספת של ה

 ולברך המוציא, כיון דהוי הפסק.

 וךבת קצתןמ שישנו בורהח בני. לאכול חוזר אינו, והקיץ הסעודה בתוך שישן מי :שו"עכתב ה

 וכל: כתב מ"ארוה. לויאכ, כולם ונתנמנמ. יאכלו לא, ונעורו, כולם נרדמו. ואוכלים חוזרים, הסעודה

 ורבינו טור) פסקה הוי לא לזה קודם שינה אבל, האפיקומן לאכול שהתחילו לאחר שישנו אלא אינו זה

 .(ירוחם

 שואלים ואם האי ליכו שינהב שקע שלא היינוע"פ האחרונים:  )סק"ט( מ"בומהו 'נתנמנמו'? ביאר ה

 .לאו או הן אומרו נזכר פלוני במקום הנחתו לו וכשמזכירין זה כלי הנחת היכן אותו
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 ובו סעיף אחד

 ברך 

 דין כוס שלישית 

 :(קיז)שנינו בפסחים 

ישתה. בין  -שתות לם רוצה בין הכוסות הללו, א ברך על מזונו.מ -. מזגו לו כוס שלישי משנה"

! ן טעונה כוסת המזוברכ . אמר לו רב חנן לרבא: שמע מינהגמרא שלישי לרביעי לא ישתה.

 צוה"מיה אמר לו: ארבע כסי תיקנו רבנן דרך חירות, כל חד וחד נעביד ב

 בכוס בלא ,בהסיבה ישתהו יחזור בהסיבה שתה לא אם ושני ראשון בכוס (כ' סי)פ"י  רא"שכתב ה

 שלא הששת ןתכן לומר כיו. אך כתב שיהכוסות על כמוסיף נראה יותר ישתה אם רביעי או שלישי

  .חובה של סכו הוא עתה ששתה ומה ,היה הכוסות ממנין שלא הדבר הוברר כתיקונן

 ישכחו כלומר ,ישתכר שלא כדי (ו"ה י"פ) ירושלמיבמפורש  לרביעי שלישיהטעם שאין לשתות בין 

 הכוסות. יף עלה כמוסוראשונים נוספים כתבו שהוא מפני שנרא רשב"םוה .ההלל את מלגמור

 תהוושו, גפןה פרי ובורא המזון ברכת עליו ומברך, שלישי כוס לו מוזגין כך אחר :שו"עכתב ה

 יכול שישלי כוסמ מיהו: רמ"אהוהוסיף  .רביעי לכוס בינו יין ישתה ולא אחריו יברך ולא; בהסיבה

 . (ץ"תשבו י"ומהר ל"מהרי) בנתיים דהפסיק גב על אף, אחת שתייה מחשב והכל פעמים כמה לשתות

. עמ' קיד() ן עובדיהחזוכ ב. וכ"שצריך לשטוף הכוס ולהדיחו אפילו הוא נקי )סימן פח(מהרש"ל כתב ה

 הדחה ושטיפה.יך רכתב שרק אם אינו נקי צ )סק"א( מ"בה

ר צריכים להזהומזון. הרכת בשכל המסובים יקחו את הכוס ביד ימין בעת  )שם( חזון עובדיהכתב ב

 פח.טכוס בכל הדברים שטעון הכוס. ובהע' כתב שצ"ע אם צריכים להגביה את ה

 זימון 

 את יםהקורא (ג תאו קיג) הליםת במדרש אתמר והכי ,זימון אחר לחזר ומצוה (לב' פ"י סי) ש"ראכתב ה

 וההיא זימון, ראח לחזר כן הגונ לא והעולם וכתב ,הודו לשנים אומר אחד שיהא ,'ג שיהו צריך ההלל

 הודו. לומר יכול לחינוך שהגיע וקטן אשתו עם תהילים דמדרש

 עונין חריםוהא, נאוא הודו ומרא שבהן והגדול: רמ"אוהוסיף ה. זימון אחר לחזור מצוה: שו"עכתב ה

 שלא גב על אף, הלל לענין לזימון לצרף ויכול. (ל"מהרי) רשות לקטן ליתן יכול והגדול. (בו כל) אחריו

 (ט, כב ימשל) רךיבו הוא עין ובט: שנאמר, פסח בליל המזון ברכת מברך הבית שבעל ונהגו. עמהם אכל

 '.וכו וייכול ייתי דכפין כל שאמר עין טוב מיקרי והוא
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מאשר  ל הסדר יותרן בליהזימו הסבירו שאין חשיבות מיוחדת בעצם )סק"ג( ט"זוה )סק"ב(מגן אברהם ה

ודו מר לשניים הי שיא, כדבשאר השנה, אלא הכוונה היא שרצוי שיהיו שלושה בשעת אמירת ההלל

 . )סק"ט( מ"בוכ"כ ה לה' ואנא ה' והם יענו אחריו.

 על יתובב יש אם כן ועל ,גדולים גברים בשלשה הלל לומר המובחר מן שמצוה דאף עוד הסכימו,

 לשיכו כ"כ קפידא אין מ"מ ,הודו לאמירת אותו לצרף מהנכון בודאי חיובא בר גברא אחד שולחן

 .יענו והם יאמר שהוא דהיינו ,ובניו באשתו בזה לצאת

 קומןהאפי אכלי לא ,שם ברךל לשכנו לילך ורוצה ז"לבהמ זימון אחר לחזור רוצה אםעוד כתבו, ש

 אפיקומןה אחר לאכול אסורו ,ז"לבהמ להצטרף כדי מה דבר שם לאכול צריך יהא כ"ע דהא ,בביתו

 עד םש וישאר הכוס שם ישתה וגם .מקומות בשני ולאכול לחלק אסור גופא האפיקומן וגם ,דבר שום

 ט"זהכתב  מ"מ אבל .רביעי וסכ וישתה ההלל ויגמור ז"בהמ אחר לביתו יחזור רוצה ואם .הסדר גמר

 מלילך יחידי תובבי לברך ותרי טוב לכןו אחר בבית האפיקומן לאכול לילך כן עכשיו נהגו לאש )שם(

 . זימון אחר ולחפש אחר לבית סעודתו באמצע

 39אם צריך לברך על הכוס 

 )נא:(שנינו בברכות 

אחר כך ך על היין וים מברמרבית שמאי או -"בא להן יין אחר המזון אם אין שם אלא אותו כוס 

 היין" ך עלובית הלל אומרים מברך על המזון ואחר כך מברמברך על המזון, 

היין כול לשתות מים שיסוברשממשנה זו מוכיחה הגמ' שלדעת ב"ש אין חיוב לברך על הכוס מכיון 

ב לב"ה יש חיושמשמע ד אורהמ בעלגם אם אין לו אלא אותה כוס ולא ישאר לו יין לברכה. ולמד 

מזון שברכת ה למדה קה:()סחים כוס היין לברכה. והגמ' בפלברך על הכוס ולכן אומרים שישאיר את 

כוס ואפילו על ה יוב לברךבשם ר' יחיאל שיש ח (ברכה מ"ש ה"ד) תוספותטעונה כוס, וכתבו שם ה

, טור, ה(ימן בס )פ"ח רא"שה ,ם"רשבליחיד שהרי הגמ' למדה מ'הנכנס לביתו' ומשמע גם יחיד. וכ"ד ה

  ועוד. ה גמ'()לז: ד" יונה רבנו, ירוחם רבנו

גה"מ פ"ז )הביאם ה נןו אלחרבנו ר"יהתוס' מביאים שמנהג העולם לברך על הכוס רק בשלושה, וכ"פ  אך

 עלםהנ רות מדרשבס. גם ל הכועשרק בזימון יש חיוב לברך  )פנחס דף רמו.( זוהר. וכן מובא באות ס(

 שהשל ינםשכשא קיםמהמדקד שרק בשלושה טעונה כוס. וכתב הב"י שראה כתוב .(מז חדש זהר)

 לדברי שלחו כדיו המזון ברכתל יין כוס ומוזגין כוס טעונה ביחיד דאפילו הפוסקים לדברי חוששין

 בידיהם. אותו תופסים ואינם השולחן על אותו מניחים הזה המדרש

היה לו עודה הבאה ימן הסה שבזשלדעה שברכת המזון טעונה כוס, אדם שאין לו יין ומצפסובר  טורה

 .יין אסור באכילה וחייב להמתין ליין

. )ז, טו( ם"רמבוכ"פ ה, כוס טעונה אינה המזון ברכת ף"ריה שלדעת סובר ('גמ ה"ד. כו )פסחים ן"רה

 ה"ד. נב) רשב"אשברכת המזון אינה טעונה כוס והלכה כמותו. גם ה )פסחים קיז:(לשיטתם דעת רבא 
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ולדעתו אין להוכיח מהמשנה בברכות ההיפך, משום סובר שברכת המזון אינה טעונה כוס,  (ולענין

שאפשר לבאר שלדעת ב"ש צריך לשתות את כוס היין מיד כדי לברך ברכת המזון מתוך שביעה של 

 שתיית היין, ולדעת ב"ה אפשר לדחות את השתיה אך אין בכך חובה.

)ד"ה  ריטב"אבה. הינה חואך א שבברכה על הכוס יש הידור מצוה )ד"ה תרי( רשב"אעוד עולה מדברי ה

ין חובה אב לברך, אך וא חייהרי כתב שיש מצוה לברך על הכוס, ואם יש לפניו יין ה ולענין פסק הלכה(

 לחזר אחר היין.

 אם אכלי ולא, ועלי לחזור יךוצר, ביחיד אפילו כוס טעונה המזון שברכת שאומרים יש: שו"עכתב ה

 לפיו .אחת להאכי זמן לעבור יךצר אם אפילו, לו שיהיה ואפשר מצפה הוא אם עליו לברך כוס לו אין

 אלא סכו טעונה שאינה א"וי .המזון לברכת כוס אחד כל לקחת צריך יחד אוכלים שנים אם זה

 מובחרה מן צוהמ מ"ומ: רמ"אוהוסיף ה. בשלשה אפילו, כלל כוס טעונה שאינה אומרים ויש .בשלשה

 .הכוס על לברך

אכול לפני ליסור תו האחולק על דברי השו"ע שהביא את דעת הטור, ולדע )סק"א( מגן אברהםה

 כתב שגם סק"ב()מ"ב . והשמברך על היין הוא רק בהבדלה שמיתתו באסכרה אך לא בברכת המזון

 משמע שמסכים למג"א.  גר"אמה

לו מדינא ואפי נה כוסן טעולהחמיר שברכת המזו )שו"ת סימן כג( מהרש"לו ב"חולענין דינא דעת ה

 או שאר חמר ו ייןלא שיש שמנהג העולם שלא לחזר אחר כוס, אם ל )סק"ד( מ"בכתב ה אךביחיד. 

שה, אבל זימון בשלו שהוא דוקאמדינה בביתו, דאז בודאי מצוה מן המובחר לכו"ע לברך על הכוס. ו

 ."י(שם הארב)גר"ז, חיי אדם, וכן הביאו לענין יחיד מקלים כמה אחרונים לגמרי 

יטת שכן הביא את אחר מ, ולהביא תחילה את שיטת הסוברים שטעונה כוס אפילו ביחיד הנה השו"ע

פילו ה כוס כלל אטעונ אינההסוברים שדוקא בשלושה טעונה כוס, ולאחר מכן את שיטת הסוברים ש

כן משום . ו)סק"א( ה"חככ"כ ל, ובשלושה. ולפי הכלל של י"א וי"א דעתו להלכה שאינה טעונה כוס כל

שה מזמנים בשלוים שכשוהמקובל )פנחס דף רמו.( זוהרסברת הרי"ף והרמב"ם, אך הביא שדעת השזוהי 

 ס.ל הכושרק בשלושה יש לברך ע )שלח לך, טז( בא"חיש לברך על הכוס, וכ"כ ה

ם ן ושאר משקים שהייס משוכתב שבמדינותיו לא נהגו כלל לברך על הכו )ס"א, ג(ערוך השולחן ה

שיש כבתות ויו"ט ים בשדקדקמלעיקר כדעה הסוברת שא"צ כוס, ומ"מ יש  ביוקר, וכפי הנראה תפסו

ן היה ס מפני שהייל הכועכים זימון לברך על הכוס אם אפשר. והוסיף שבש"ס משמע שכולם היו מבר

ש זימון. , ובפרט כשיהכוס ך עלאצלם בזול, ולכן במקומות שהיין מצוי ודאי ראוי לכל ירא ה' לבר

 לש זימון שיש לשכ תדללהש ישש כ( )ח"ב פמ"ו אות לציון אור, וכ"פ בשו"ת ות א()א הלכה ברורהוכ"כ ב

כתב שאע"פ  (גנב אות  יו"ד ח"ג סימן) משה אגרות. ובשו"ת הכוס על שיזמנו המזון בברכת גדולים שלשה

מה ה, שכיון שכבעשר רכיםשישנה מעלה לברך על הכוס בשלושה, מ"מ אין חיוב בדבר, ואף כשמב

נו לו נפסק אצלר כאיהדב לא נהגו לברך על הכוס מחמת שלא היה היין מצוי, נחשב מאות שנים

המברך מה טעמים. וחמת כהג משברכת המזון אינה טעונה כוס, ואף עתה שהיין מצוי לא השתנה המנ

 על הכוס יתנה שעושה כן בלי נדר.
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 סדר כוס רביעי -סימן ת"פ 
 ובו סעיף אחד

 הלל 

 דין כוס רביעי ואמירת ההלל 

  (קיח.-:קיז)שנינו בפסחים 

השיר? רב  אי ברכתמ: גמראומר עליו את הלל, ואומר עליו ברכת השיר. ג -: רביעי משנה"

ר עליו את עי גומיבתנו רבנן: ר יהודה אמר: יהללוך ה' אלהינו, ורבי יוחנן אמר: נשמת כל חי.

הגדול?  . מהיכן הללרא אחסי לההלל, ואומר הלל הגדול, דברי רבי טרפון, ויש אומרים: ה' רע

בל, רב בד על נהרות עלות עהמ רבי יהודה אומר: הודו עד נהרות בבל, ורבי יוחנן אומר: משיר

מר לל הגדול? אשמו ה קראאחא בר יעקב אמר: מכי יעקב בחר לו יה עד נהרות בבל. ולמה נ

 "כל בריהלזונות ק מרבי יוחנן: מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, ומחל

, משום שהם (ח, י)כ הרמב"ם , שאומרים 'יהללוך'. וכ"יהודה כרבשמנהג העולם  :(כו) ף"ריה כתב

 דלא כיון כתב ם"רשב בלאול. הגד גורסים בברייתא 'כוס חמישי', ולכן אינו אומר על כוס רביעי הלל

 ,תשבחותב מהולל מלך י"בא בהלל וחותמין ,כתרווייהו עבדינן כמר ולא כמר לא הלכתא אתמר

 דומהו הודהי כרב ל"קי ולהגד ובהלל בתשבחות מהולל מלך י"בא וחותם ונשמת הגדול הלל ואומר

 היה אלא י"אב ביהללוך חותם יהה לא כהן חיים ר"הו .חסדו לעולם כי ו"כ שהן בבל נהרות על עד' לה

 יחתום מהל כי ,וחותם חי לכ ונשמת הגדול הלל אומר והיה ,אל אתה עולם ועד מעולם כי עד אומר

  .ש"ראה נוהג היה וכן .אחד בענין פ"ב

 אחר ראומ לאא, יהללוך ומרא ואינו; ההלל את עליו וגומר לנו לא מתחיל רביעי כוס :שו"עכתב ה

 ראומ כך רואח, חסדו לעולם כי ו"כ שהם בבל נהרות על עד ליי מהודו שהוא הגדול הלל ההלל גמר

, תשבחותב מהולל מלך עד יהללוך יאמר ואז, אל אתה עולם ועד ומעולם עד וישתבח חי כל נשמת

; הגפן לע אחריו ומברך, (לברך גיןנוה דאנו ד"תע סימן לעיל נתבאר וכבר), תחלה ברכה בלא בהסיבה ושותהו

 לפניו ומברך, '(ו סעיף ב"תע סימן לעיל ועיין), בהסיבה אחרת פעם לשתות צריך, הסיבה בלא שותהו ואם

' כוו חמתך וךשפ לומר שיש א"וי: רמ"אוהוסיף ה. עוד מלשתות דעתו שהסיח לפי, הגפן פרי בורא

 משיח יבא זו אמונה ובזכות יםשמור ליל שהוא לזכור כדי, הפתח ולפתוח (פ"ע פרק ן"ר) לנו לא קודם

. סעודה קוםבמ שלא אף ללה לגמור ויכול. נוהגין וכן, (ב"מהרי)' בה המכחשים על חמתו וישפוך

 .(ח"פ והמגיד ם"רמב)

ות נגד כ"ו דורכסדו' חעולם לביאר שאומרים הלל זה שיש בו כ"ו פעמים 'כי  )ס"ב( ערוך השולחןה

בו ששהוא הזמן  בפסח זאת מבריאת העולם ועד מתן תורה שאותם זן הקב"ה בחסדו, לכן מזכירים

 נכנסנו תחת כנפי השכינה והבטיחנו הקב"ה שלא יעזבנו לעולם.
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 אליהו של כוס ותוא וקורין יןמהמסוב יותר אחד כוס למזוג מדינות באלו םנוהגיש )סק"י( מ"בכתב ה

 הואלי את לנו וישלח ודע יגאלנו הוא ממצרים י"הש שגאלנו שכשם מאמינים שאנו לרמז ,הנביא

 .לבשרנו

 ברכה על ההלל 

 רךמב היה ימים("ה ד. תודין ברכות י)עי א"ריצב .(תעג, ז )טור, יש מחלוקת בראשונים ההלל ברכת בענין

קטן סימן  תשב"ץ) גמרוטנבור הר"םמ נוהג היה וכן ,אכילה אחר ואחת אכילה קודם אחת ,עמיםפ' ב עליו

 רבו (45שע"ת שם, בה"ג דפ' ברלין עמ' ) צמח רבו (51)שערי תשובה סימן קב, גנזי קדם ח"ה עמ'  האי רב כ"וכ, צט(

 .)סדר רב עמרם ח"ב סי'' פו( עמרם

 שחולקים לפי ,כלל עליו לברך ןשאי כתבו (168)סי' תקכה עמ'  העזרי אביו )ח"ב עמ' ק( גיאת ץ"ריה אבל

 ש"ראה נוהג יהה וכן .באמצע שפוסקים כיון יברכו אךיה כ"וא ,ולאחריה הסעודה לפני לשנים אותו

 אינן ברכותד ,ברךל שאין ברכתוב ספק שיש דבר בכל לעשות ראוי כןש רטו. וכתב ה)שו"ת כלל יד סי' ה(

  .מעכבות

 הלל בעמידה 

ה, ועדות ו הקב"עשה לנשהלל הוא עדות על הניסים והנפלאות ש )סימן קעג( הלקט שיבוליכתב 

 ת קריאת הללשמצו , ז(תכב) שו"עצריכה להיות בעמידה, לכן אומרים את ההלל בעמידה. וכ"פ ה

 מעומד.

 טריחים אותומאין  חצאיםב. דמכיון שקוראים אותו אאמנם לגבי ליל הסדר כתב שיבולי הלקט, 

. מאחר גכוס מידו. היפיל עתו ו. ועוד, שהרי יושב על שולחנו וכוסו בידו ושמא תיטרף דבלעמוד. 

ל . בלידחנו. ל שולדה עשכבר קרא הלל בבית הכנסת בעמידה, לא הטריחוהו לקוראו שוב בעמי

 אותו בישיבה. הסדר צריכים להיות בדרך חירות, ולכן אומרים

 וחרות. הסבה א דרךשאומרים ההלל מיושב, ונימק משום שפסח שאני שהו )סק"א( מ"בכתב ה

 נרצה 

תפילתו וו שעבודתנו , היינזבחי'מש'נרצה' הוא מלשון 'יעלו לרצון על  )פרשת צו( מגיד משריםכתוב ב

ם בליל ם שיר השיריאומרי היו שחסידים )מורה באצבע סימן ז אות רי( חיד"אתתקבל לפני הקב"ה. וכתב ה

 .)ס"ק יב( כה"חפסח שהוא ליל שימורים. וכ"כ 
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 שלא לשתות לאחר ד' כוסות -סימן תפ"א  
 ב' סעיפיםובו 

 סעיף א':

 שתיה לאחר האפיקומן 

ין ם שאין מפטירא משווסות הוכתב שהאיסור לשתות בין הכ )סדר פסח ד"ה וארבע כוסות( גאון עמרם רב

 "ב(ע)לח  מרדכיצה. העם מטשמטרת האיסור כדי שישאר בפיו  ריטב"אאחר הפסח אפיקומן. וכ"כ ה

 ת טעם המצה.אהפיג ול לכתב שהאיסור תקף גם לאחר שתיית כוס רביעית, וה"ה לכל משקה שעל

יין יש קים חזקים כרק משום שרת, וביאר הריטב"א משששתיית מים מות רי"ףכתבו הריטב"א וה אמנם

 לאסור.

 "ה הוי(ד)קכ.  שב"םרד. הבלב טענו שבגמ' לא מוזכר האיסור לשתות אלא איסור אכילה תוספותה אך

וסות יין כשתי  ותיםשכתב שממילא  )כו:( רמב"ןכתב ששתייה אינה מבטלת טעם של אכילה. וה

 כך ביטול טעם המצה. נוספים לאחר האפיקומן, ומשמע שאין ב

 כיין ינןד משקיןה וכל: כתב "ארמוה. מים אלא, יין לשתות רשאי אינו כוסות ארבע אחר: שו"עכתב ה

 הלל ליוע ויאמר חמישי כוס לשתות יכול, לשתות הרבה תאב או איסטניס שהוא ומי. (יוסף בית)

 . (מרדכי). הגדול

 ביציאת פרלס צוהשמ וםמשכתב  גר"אכוסות: הנאמרו כמה טעמים מדוע אין לשתות לאחר ארבע 

 כרישת לאש ישתה לא ולכן ,שינה חטפתו שלא ז"כ הלילה כל אפילוב"ה הק של ובנפלאותיו מצרים

דעתו ור. ולאס המשכר שקהמ שאר או יין דוקא זו סברא לפיד פרי חדש. וכתב הזו ממצוה ויתבטל

 מרח כל ז"פול .אחרת הבסעוד כמתחיל שנראה ,הכוסות על כמוסיף נראהטעם האיסור שלא יהא 

 וכמו ,שתייתו י"ע פיומ מצה טעם יתבטל שלא משום שכתבו ויש .משכר שאינו אף אסור מדינה

 שכרמ ואינו מדינה מרח אינו אפילו משקה כל זה טעם ולפי זה מטעם הסדר אחר לאכול שאסרו

 כלכ חמירלה עתםשד משמעשמסתימת דברי מרן והרמ"א  )סק"א(מאמר מרדכי . וכתב האסור

 הטעמים הללו. 

עלמא. בא כמים הוו מצה טעם מבטל אינו דזה שמ"מ מותר לשתות תה וכיוצ"ב, )סק"א( מ"בכתב ה

 דולג צורך במקום מ"מ ,המצ טעם שמבטל דבר בכל להחמיר נכון לכתחלהש אףד )ס"א( גר"זוכתב ה

 . גםניש בליל ובפרט ,ןמשכרי שאין משקין שאר לשתות לו להתיר הראשונה סברא על לסמוך יש

וכן  ינם משכרים,שא קיםשאר מששמותר לשתות מים והעלה  (. שו"ת חזו"ע סימן נעמ' קיב) חזון עובדיהב

 ומן. אחר האפיק (27)אפילו עם סוכר. וכ"ד הגריש"א הגדה של פסח עמ' קפה או תה 
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 סעיף ב':

 חיוב לעסוק בסיפור יציאת מצרים 

 לההלי כל קלעסו אדם יבשחי לפי ,למנהג טעם פסח עמ' קמג, מהדו' שטרן()סדר ליל  יונה ר"ה כתב

 עד ולאבותינ הוא ברוך הקדוש שעשה ונפלאות בנסים ולספר מצרים וביציאת פסח בהלכות

 חפס הלכותב לעסוק אדם בחיי )פ"י ה"ח( תוספתאב איתא והכי .ישתכר ישתה ואם ,שינה שתחטפנו

 כל םמצרי אתביצי מספרים ושהי יהושע ורבי א"בר מעשה ששנינו וזהו ,הלילה כל מצרים וביציאת

 .'וכו הלילה

 השעש ותובנפלא ניסיםב ולספר, מצרים וביציאת הפסח בהלכות לעסוק אדם חייב: שו"עכתב ה

 שני לילב כ"ג שי ראשון ליל ןדי וכל: כתב רמ"אוה. שינה שתחטפנו עד, לאבותינו הוא ברוך הקדוש

 כדי ותליל בשאר קוריןש דברים שאר ולא, שמע פרשת רק מטתו על לקרות שלא ונוהגים. (אגור)

  .המזיקין מן הוא שמורים ליל כי, להגן

ב דם בפועל, וכן יש לשים לשאין הכוונה שיר (27)הגדה של פסח ע"פ פסקיו עמ'  גרי"ש אלישיבדעת ה

 ד.ועו "ץיעב שהימנעותו משינה לא תפריע לו למחרת בתפילת שחרית. וכ"כ בסידור

לו ק מנהג, ואיהוא רשילו אפ היה תמה מדוע בליל שבועות נזהרים להישאר ערים"ז מבריסק יגרה

מבית לוי  )הגש"פינא הו מד, שזבליל הסדר אין נזהרים להישאר ערים ולספר ביציאת מצרים וההלכות

 .עמ' לד(

לל פסוקי טה כוישעל המ שצריך לקרות קודם חצות את כל סדר קריאת שמעכתב  )צו, לח( בא"חה

ל ך ברכת המפי, ומברל ק"ששכתב שקורא את כל השלוש פרשיות  )עמ' קכו( חזון עובדיהב השמירה.

 בשם ומלכות, אא"כ סיים הסדר לאחר חצות, שאז אינו מברך בשו"מ.
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 דין מי שאין לו מצה שמורה -סימן תפ"ב 
 וסו סעיף אחד

 מי שיש לו כזית מצה שמורה בלבד 

ליה ורה ויברך ענה שמצה שאימי שאין לו אלא כזית מצה שמורה, יאכל בתחילה מ )כז.( ף"ריה כתב

אח"כ יאכל יחד, וומרור העל  המוציא, ולבסוף יברך 'על אכילת מצה' על המצה השמורה, ויברך גם

אכל מצה יכיצד  ל הרי"ףעתמה  )סימן לה( רא"שה אמנםיכרוך מצה ומרור ויאכל יחד בלא ברכה. 

יותר מסתבר יו! ור בפר שאכל מצה שמורה, הרי טעם המצה השמורה לא נשאשאינה שמורה לאח

כ וכ"ה בפיו. עם מצטבטל ישלא יאכל כלל את המצה ב'כורך', שאינה אלא זכר למקדש, כדי שלא 

כילת מצה אה על ויברך עלי שיאכל כזית מהמצה השמורה בסוף (לז' הע' עי פסח ליל סדר) יונה רבנו

ל זה לל, אלא יאככרוך כא ילכתב שבכה"ג  ר"ן. ה)פ"ח הי"ג( רמב"םוכ"כ ה ולאחריה לא יאכל כלום,

 בעצמו וזה בעצמו, שהכריכה בזה"ז אינה אלא לזכר בעלמא.

 יאכלו ,מצה אכילת ועל אהמוצי העלי ויברךמהמצה שאינה שמורה,  מיד שיאכל כתב העיטור בעל

 שיאכל כדי צה השמורה,בתחילה כזית מהמ שיאכל כתב ש"ראה. ברכה בלאבסוף מהמצה השמורה 

 ה שאינהמהמצ לבסוף אכלי אם חושש ואינו מצה אכילת ועל המוציא עליו ויברך ,לתיאבון מצה

 שמורה. 

 תוסעוד מרוכשגו, ואוכל רמרו אכילת על מברך, כזית אלא משומרת מצה לו שאין מי: שו"עכתב ה

 "ארמוה. םכלו אחריו ועםט ואינו, כזית אותו ואוכל מצה אכילת על מברך, משומרת שאינה ממצה

 הכל ההכריכ כןו מצה אכילת ועל המוציא ראשון ליל יברך, מצות' ג רק הלילות' ב לו שאין ומי: כתב

 .(ירחי אבן בשם אבודרהם)'. ב לליל השלימות ושתי, הפרוסה מן

ף מרור, ולבסועל ה מברך ביאר שבתחילה מברך על מצה שאינה שמורה, אח"כ )סק"א(מגן אברהם ה

וב ל מצה של חילאכו צריך , והוסיף דאע"ג שלכתחילה)סק"ג(מ"ב יברך 'על אכילת מצה'. וכ"כ ה

 . שאני אפשר דלא היכא ',ומרורים מצות עלואח"כ מרור, שנאמר '

שאין  , משמע דס"לשוניםנה בראביארו דמכך שמרן השמיט את דין הכריכה שנידו )ס"א( גר"זוה גר"אה

 שהרי ריכהכ חשיב לא ורהשמ שאינה ובמצהמצריכים כריכה משום שאין לו מצה שמורה רק כזית, 

 .כלל מצה אינה

מברך עליו וילתו ילת אכשאוכל כזית אחד בתח )סק"א(אליה רבה שני זיתים, כתב הכאם יש לו 

 מן.על אכילת מצה, ובגמר הסעודה יאכל כזית נוסף לשם אפיקוהמוציא ו

שאר המצות ירה, ועת קצכתב שאם יש לו כזית בלבד ממצה המשומרת מש )ד"ה מצה( באור הלכהה

כה ת מצה, וכריאכיל ם עלמשומרות משעת לישה, יברך על כזית המשומר משעת קצירה המוציא וג

, סק"א() ט"זברי האר מדמתב מן יאכל ממצה זו. ושכןיעשה ממצה המשומרת משעת לישה וגם האפיקו

 .)כלל קל סט"ז( חיי אדםו )ס"ב( גר"ז
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יין לקידוש וארבע לו דין מי שאין  -סימן תפ"ג 
 כוסות

 ובו סעיף אחד

 לו יין ןכיצד ינהג בסדר ההגדה כשאי 

 עושה? כיצדד דלית(מאן ד"ה ו) ר"ןביאר המי שאין לו יין בליל פסח, מקדש על הפת. ו )כז.( ף"ריה כתב

לאחר מכן צה ואוכל, וכול מך לאמברך המוציא ובוצע הפת, ומניח ידו עליה עד שגומר הקידוש, ומבר

 ,מרורל הע מברךו ,ראליש גאל עד אוכל שאר ירקות, ומסלק הפת ואומר מה נשתנה וכל ההגדה

 ואוכל בלא ברכה. ומרור מצהואח"כ כורך 

 רוסתבח רקותי ומטבל ואוכל הקידוש וגומר ,המוציא אלא קידוש בשעת מברך שאינו כתב גיאת י"ץר

ם דכמו ו משושנראה שטעמ "יבוכתב ה .מרור אכילת ועל מצה אכילת על מברך כ"ואח ,ההגדה וגומר

דעתו אין לו יין. וכן אין לה כששמי שיש לו יין אינו מברך על אכילת מצה אלא רק לאחר ההגדה, ה"

ך בשעת כן אינו מברים, ליבולת מרור. וכן משום שצריך שיעשה ב' טלהפסיק בין אכילת מצה לאכיל

רך צה חוזר ומבוכל מחר שאאינו סובר כך, משום שלדבריו לא רי"ףה אולםהקידוש אלא המוציא. 

מהם.  שמילא כרסו לאחר מרור אמרינן לגבי ירקות שלא יתכן שיברך על אכילת )קטו.(עליה, ובגמ' 

וכן  כמה שאפשר. כה להלסמ מצה סמוכה לברכת המוציא, לכן צריך וכן משום שלעולם ברכת אכילת

 יטורהע בעלפשר. אר לא אפש אינו חושש לעשות ב' טיבולים, מפני שאינם אלא להיכר, והיכא דלא

יך את ברכת ש להסמסובר שי סובר כרי"ף שאינו חושש לב' טיבולים, וכן .(קלו ומרור מצה' הל ב"ח)

  אכילת מצה להמוציא.

אלא  פסיק ביניהםינו מכן אסובר שיש לסמוך את ברכת אכילת מצה להמוציא כמה שיותר, ול טורה

 לאב מיד רקבי יטבולו לכן לדעת מצה. אכילת לברכת להקדימו יש תדיר בקידוש, דמפני שהוא

 על יברךו קידושה ויגמור וציאהמ ויברך ויקדש 'מים למעינו' עד וההלל ההגדה יסדר כ"ואח ,קידוש

 .כסדר מרור כ"אח ויאכל ,מצה אכילת

 שאדם כמו ,חכמים תמצו לקיים ול שיש מה למכור צריךשמי שאין לו יין,  )שם קלו.( העיטור בעל כתב

 ות כוסת הרי קיים מצמקדש על הפ שאם ,הפת על יסמוך ולא, ואתרוג  לולב אחר לחזר צריך

 אך מצות ג' כוסות אחרים לא קיים. ,ראשונה

 עד ועלי דיוי ומניח, ובוצע המוציא שמברך הפת על מקדש, פסח בליל יין לו שאין מי :שו"עכתב ה

 המ ואומר השלחן ומסלק תירקו שאר אוכל כ"ואח, ואוכל, מצה אכילת על ומברך, הקידוש שגומר

: ארמ") ואוכל ,ומרור מצה ורךכ כ"ואח, ואוכל, המרור על ומברך, ישראל גאל עד ההגדה וכל נשתנה

 .(ברכה בלא

ולא  ההביא בשם האחרונים שאפילו אין לו אלא כוס אחת של יין, עדיף שיקדש עלי )סק"א( מ"בה

יקדש על הפת, אף אם דרכו בשאר שבתות וי"ט לקדש על הפת, מ"מ כשתיקנו חכמים ארבע כוסות, 

 כוס בלא ההגדה יאמר כ"ואח הראשון על יקדש ,כוסות שני לו יש ואםתיקנום על היין ולא על הפת. 

 לו יש ואם .כוס טעונה ז"דבהמ ל"דס ב"קפ בסימן א"הי דעת גם בזה ויצא ,השני כוס על יברך ז"ובהמ
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 בלא יאמר ז"בהמ שאחר הלל וחצי אחד על ז"ובהמ אחד על הגדה ואומר אחד על מקדש כוסות' ג

 .כוס

 ליל הסדר די"ף שב"פ הריעשהשו"ע כתב דבריו  )סק"א(עפ"ד המג"א  )ד"ה ובוצע( באור הלכהכתב ה

ה די שיקים בזכלמות יו שלקחת ב' מצות, ובוצע קודם הקידוש ורק בשעת המוציא מקפידים שיה

לשתים  אמצעיתהמצה פורסים ה )תעג, ד(לחם משנה. אבל אנו שלוקחים ג' מצות בליל הסדר 

 בתחילת הסדר והעליונה לא יבצע עד לאחר ברכת אכילת מצה.

 אך. ביעק חקכ"כ הוס, ול הכעשלא יאמור 'יהללוך' בחתימה, כיון שנתקנה דוקא  מגן אברהםכתב ה

וס, ומרים בלא כאכנסת בית הבמסיק דנראה יותר שיאמרנה, דאין הכוס מעכב לזה, שהרי  חדש פריה

 ועוד. מרדכי מאמרוכ"כ ה

 חמר מדינה לארבע כוסות 

 שקהמ אותו חליק יכול, ד"מע שקורין מדבש הנעשה משקה לשתות שנוהגים ובמקומות: רמ"אכתב ה

' סי יללע נתבארש כמו, משקין ארש על קידוש עושין שאין א"וי. (ל"מהרי) יין לו אין אם כוסות לארבע

 ואה אם קיןמש שאר על קדשיןדמ דאמר אמאן לסמוך יש כוסות' ד דלענין נראה ולי'. ט סעיף ב"ער

 .ב"ער סימן לעיל שנתבאר כמו, מדינה חמר

, אם המנהג סוייםשקה ממכתב שגם אם בשאר ימות השנה אין המנהג לשתות  )סק"ג( מגן אברהםה

 פת, שלא כל מאשר דינהלשתותו בפסח די בכך כדי להחשיבו לחמר מדינה. ועדיף לקחת חמר מ

 .חולק עליהם חק יעקבה אולם. רבה אליהוכ"כ ה הפוסקים הסכימו לכך.

 מדינה חמר מהו? 

ב לכך אך יש לשיב ל) ינהמר מדחאת דברי הפוסקים מהו  )רעב, ט(העתקנו מתוך סיכומנו להלכות שבת 

 :שלא כל חמר מדינה הכשר לקידוש כשר גם לד' כוסות, שטעמים שונים להם(

 מבדילו: "(ב, ו"רצ) ע"שוה תבכ וכן. מדינה חמר הוי לא שמים כתב (מדינה חמר ה"ד פסחים קז.) ם"רשבה

 ניתןש, מדבריו משמע. "המים מן חוץ משקים לשאר הדין והוא, מדינה חמר הוא אם השיכר על

 .ממים חוץ המשקים כל על להבדיל

 תקטנו כותהל ת"ובשו. לבח על להבדיל שאין כתב (ד"כ ק"ס ב"במ הובא) יוסף בברכי א"חידה, אולם

 שכתב ומה". ...השכר על ילומבד" ע"השו וכדברי, מדינה שכר על אלא להבדיל שאין כתב (ט סימן)

 כתב וכן .מדינה משקה ואה אפילו, משכר שאינו משקה כל אלא, מים דווקא לאו", המים מן חוץ"

 .(ט"י סימן ג"ח) אומר יביע ת"ובשו, (ח"ל סימן ב"ח) דעת יחוה ת"בשו

 תה כוס על להבדיל דחקה בשעת להקל נהגו גדולים שכמה כתב (יד, ב"רע) השולחן ערוךב, אולם

 תה לע להבדיל ניתן דחקה שבשעת כתב (ה"ע ב"ח, ח")או משה אגרות ת"בשו גם. חלב על או מתוק

 בודלכ אלא) כשצמאים רק אל אותו ששותים משקה: מדינה חמר מהו פיינשטיין הרב והגדיר. וחלב

 .(האורחים ולכבוד, הסעודה
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 מצב תמחמ או", בבית מצוי שכר וא יין לו כשאין"ו, הדחק בשעת הקל (טז, ח"ח) אליעזר ציץ ת"בשו גם

 ת"שו ושרק) בכך הקל ת"דראה שגם והוסיף. מתוק תה על ואפילו שחור קפה על להבדיל, בריאותו

 .(שכר מצריך, קטנות הלכות

 דלכב הגונ בו שדווקא, מסנ קפה עדיף אפילו אולי אשכנזים ואצל, נמס בקפה הדין שהוא מסתבר

 נמס פהק על שגם כתב אוירבך ז"גרשה אך, מבושל קפה דווקא שצריך שאמרו יש ואמנם) שחור בקפה ולא, אורחים

 .(יח' הע' ס כ"שש - להבדיל ניתן

 וגזיםמ משקאותב שגם ומסתבר. (ה' ס, כ"בשש כ"וכ. ש"ערוה פ"ע) טבעי ממיץ במשקאות להבדיל ניתן וכן

 או ישולב תהליך ללכ בדרך יש, לוא שבמשקאות וכמדומני. המדינה של' המשקה' לעתים כיום שהם)' וכד למיניהם

 כמנהג הכל"ו - (יד 'הע סוף' ס כ"בשש זאת תולעומ', ז' ס כ"שש עיין - תרכיז עם במיץ להקל שאין ומסתבר. פיסטור

 ".המדינה
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 מי שרוצה לעשות הסדר בהרבה בתים -סימן תפ"ד 
 ובו סעיף אחד

 כיצד ינהג כשעושה הסדר בכמה מקומות 

 ביתיהב ברישא מברך, בתי בתלת או בתרי לברוכי דבעי מאן :כז.()פסחים  רי"ףעפ"ד ה שו"עכתב ה

 כסא ואינה ושתי ביתיהב וחד חד לכל מברך והדר, המזון ברכת ומברך, דצריך מאי כל ואכיל

, דתייהוסעו רגמלמ להו ושביק ,בהדייהו ושתי אכיל לא ואיהו, ומצה ירקי ואכלי ודאגדתא דקידושא

, כיה ועביד אחרינא לביתא לאזי והדר במלה מלה יקרא, ידעי לא ואי; המזון ברכת אינהו ומברכי

 להו בריך, שאברי בתי להנך לאקדומי בעי ואי. דהלילא כסא ושתו הלילא וגמר לביתיה אזיל והדר

 שלקד ילך כך ואחר בביתו הכל יגמור ירצה ואם, ומקדש לביתיה אזיל והדר טעים ולא אכיל ולא

 .עמהם וישתה יאכל ולא האחרים בבתים

 הנהי כ"אא לאחרים לברך ליכו שאין ל"קי הנהנין ברכות דבשאר גב על אףד הסביר, )סק"ד( מ"בה

 אף יםאחר להוציא ברךל יכול הלכך ,חובה שהם היום וקידוש מצה של הלחם ברכת שאני ,עמהן

 .אחרים להוציא ויכול מצוה כ"ג חשיב הירקות ברכת וכן נהנה שאינו

ונה עמילה והאחר ילה בורא מלה יענו הם אחריו, דכל שקישכשקורא מילה במ )סק"ח(עוד כתב המ"ב 

 .עמו לא הוי ברכה לבטלה אע"פ שכבר יצא, דהרי הוא רק מלמדו לברך
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 מי שנשבע שלא לאכול מצה -סימן תפ"ה 
 ובו סעיף אחד

 הנשבע לא לאכול מצה בפסח ובסתמא 

 ,פסח בליל צהמ לאכול וראס סתם מצה אוכל שלא שבועה אמר" )פ"ג דשבועות ה"ד(שנינו בירושלמי 

 ".פסח בליל מצה ואוכל לוקה פסח בליל מצה אוכל שלא שבועה אמר

שהאומר  םשהטע (ושלמייר ה"ד) ן"רה ופירשהביאו ירושלמי זה.  (לז' סיפ"י  פסחים) ש"ראוה :(כז) ף"ריה

ל וא במצוה בשהל את לבט שבועה שלא אוכל מצה אסור לאכול בליל פסח, הוא משום ששבועה חלה

סח. והאומר ילי פלשל  תעשה, ומתוך ששבועה זו חלה על מצה של כל השנה, חלה גם על המצה

 ן"הרעוד כתב  מצוה.האת  שבועה שלא אוכל בליל פסח, אין שבועתו חלה דאין שבועה חלה לבטל

., כד תשבועו) שמהגמ' שלנו רואמ ,הירושלמי זה שכתב ף"הרי על חולק (כתב ה"ד: יב שבועות) ה"רזשה

 מוכח דלא ס"ל הכי. (א"סוע טז נדרים

 שלא ועהשב: אמר. פסח בליל מצה לאכול אסור, סתם, מצה אוכל שלא שבועה: אמר: שו"עכתב ה

 .פסח בליל מצה ואוכל לוקה, פסח בליל מצה אוכל

 אכילת מצה.דעשה  צותמם יושאר פוסקים שמ"מ מצוה להתיר שבועתו כדי שיוכל לקי ב"חכתב ה

 ,מרור לתבאכי אסור והמצ של מרור אוכל שלא שבועה אמר אםבשם האחרונים  )סק"ג(מ"ב כתב ה

 כופין מ"ומ .כוסות' ד שתהי שלא באמר ה"וה דרבנן אמצוה חיילא ושבועה דרבנן הזה בזמן דמרור

 לדידן נןמדרב כ"ג שהוא ישנ בליל מצה אוכל שלא שבועה אמר אם ה"וה .שבועתו על שישאל אותו

 .בועתוש על שישאל ופולכ יש בזה שגם אלא ואסור חיילא דנמי ,דירחא בקביעא אנו דבקיאין
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 שיעור כזית -סימן תפ"ו 
 ובו סעיף אחד

 דרך אכילתוכמה יאכל מהירקות ו 

הם ן מזכיר עליה, ואייהם האדמשעל הירקות דטיבול ראשון, כיון שמברך על (כה' סי י"פ) ש"ראה כתב

 (ב"ה ח"פ) ם"רמבה אולם ידו.באכילה, א"צ לאכול מהם כזית. ומשמע שאם ירצה לאכול כזית הרשות 

 . כזית מהם שאוכל כתב

 י"רכתב שלדעת  אך ע.דכו" יותר טוב לאכול כזית, וכך יוצא אליבאלכאורה נראה שש ב"יוכתב ה

 ברכה הויא (פשיטא ה"ד: ד"קי) ם"רשב לדעתצריך לברך אחריו, ואם יברך אחריו  (והדר ה"תוד. קטו)

 אינה זו כילהשא וכיון ,חריולא ברכה בלא הזה מהעולם נהנה אחריו מברך אינו ואם ,צריכה שאינה

 .גולנה ראוי וכן .סגי נמי כזיתמ בפחות :(קיד פסחים' עי) לתינוקות היכר שיהיה כדי אלא חובה אכילת

  .מעט מעט ולא ביחד ויאכלנו: רמ"אכתב ה
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מ' נגולת". ובגיצת תרר מבאומרת "ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יות )פ.(הגמ' ביומא 

ולה ע. מגמ' אלו "יתיםשני זמשנינו "ושיערו חכמים אין בית הבליעה מחזיק יותר  )יד.(בכריתות 

 שתי כזיתות, או כל כזית הוא כחצי ביצה. בפשטות שביצה היא

יין י סעודות הורת ששתאומ :()פאך ישנם מקורות אחרים מהם עולה כיוון שונה. הגמ' בעירובין 

יצה. צים ושליש במש בייש ח עולה שבשתי סעודות )פב:(שמונה עשרה גרוגרות. ומהמשנה בעירובין 

ביצה, היוצא מכך שגרוגרת  0.296רוגרת שווה ל ביצים. דהיינו ג 5.333גרוגרות שווה ל  18דהיינו 

 היא פחות משליש ביצה.

וגרת רולפ"ז, אם ג כזית.מדולה אומרת שגרוגרת ג )צא.(ובאשר ליחס בין גרוגרת לביצה, הגמ' בשבת 

 היא פחות משליש ביצה, ודאי שכזית קטן יותר משליש ביצה!

"ה אגב, יומא עירובין פ: ד) תפותוסהעור כזית: בעקבות סתירה זו מצאנו שתי גישות בראשונים בנוגע לשי

 18ן השתי סעודות שאומרת ין הסוברים שכזית הוא כחצי ביצה. לדעתם הגמ' בעירוב פ. ד"ה ושיעורו(

, ן תקכה()סימ אבי"הר"כ ה. כשגרוגרות חולקת על המשנה האומרת ששתי סעודות הן חמש ביצים ושלי

 ועוד. ההגדה, לא()סדר  מהרי"ל, )סימן קלט( הדשן תרומת

תי שין "שיעורו עירובגמ' בהסובר שאין סתירה בין המשנה ובין  )עירובין פ"א ה"ט( רמב"ם, המנגד

ה, יא שליש ביצהוגרת ו גרסעודות שהן כשמונה עשר גרוגרות שהן כשש ביצים בינוניות". לדעת

בין שאשר לסתירה . ברמב"ם(הדעת אות א ב פרי חדשסק"א וה מג"א)כך הבינו הוכזית הוא פחות משליש ביצה 

 הנה(וסימן שא ד"ה )עקב ות יהגמ' כתב הגר"א שהגמ' ביומא מדברת על ביצה ללא קליפתה. והישוע

 כתב שהגמ' בכריתות חולקת על הגמ' בעירובין. 

                                                   
 .141רבים מהמקורות ומהלך הדברים לקוחים מתוך ספרו של הרי"צ רימון, ליל הסדר הלכה ממקורה, עמ'  40
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 . ביצה כחצי דהוי אומרים יש, כזית שיעור: שו"עכתב ה

ן יצה, ולענייחצי בכאכול כתב שבמצוה דאורייתא כגון מצה יש להחמיר ול )סק"א( משנה ברורהה

ל המרור ערכים ה מכיון שמבאך לכתחיל ,ביצה כשליש אכל אם בדיעבד לסמוך ישמרור שהוא דרבנן 

 כחצי אכלש שידע עד רךלא יב"ל וולעניין ברכת המזון ששיעורו מד"ס בכזית, הוא סב אין להקל בזה.

 .ה מצהכביצ המבואר לקמן בעניין שינוי המידות, שיש לאכול והוסיף ע"פ. ביצה

 שיער כביצה 

 נודעבשו"ת  ליפה.לא קיש לברר האם הדעות שראינו למעלה מתייחסות לביצה עם קליפה או ל

לא קליפה, לביצה את ה כתב שלסוברים שכזית הוא כחצי ביצה יש לשער )קמא, סי' לח( ביהודה

הוא  וברים שכזית, שהסטעמוה יש לשער את הביצה עם הקליפה. וולסוברים שכזית הוא כשליש ביצ

. צה עם קליפהכל ביו אוכחצי ביצה למדו מדברי הגמ' שעסקה בבית הבליעה, וודאי שאדם אינ

 כתב שגם סק"א()מ"ב ת. הוהסוברים שכזית הוא כשליש ביצה למדו משיעור גרוגרת ושתי סעודו

 דחה רים אות יז(השיעו קונטרס) חזו"אה אולםבקליפתה. לסוברים שכזית הוא כחצי ביצה יש לשערה 

 דבריו.

 בתכלית ותת המידדד אמ כברכתב ש )פיה"מ עדויות פ"א מ"ב( רמב"םמהו שיעור ביצה בקליפתה? ה

 מןו, דרהם וששה לעשרים בקרו היין מן מחזקת התורה בכל האמורה שהרביעית ומצאשיכל,  הדיוק

ל שלפ"ז משקלם  דרהם, 27 לדבריו משקלה של רביעית מים הוא .דרהם ושבעה לעשרים קרוב המים

 דרהם.  18מים בנפח ביצה הוא 

דרהם  18גרם. ולפ"ז  3.2לו כתב שמטבע דרהם משק )שיעורי תורה(ר' חיים נאה מהו שיעור הדרהם? 

ת רביעיבקונטרס ' אך. 28.8 וכזית הוא סמ"ק 57.6רם, נמצא שנפח ביצה בקליפתה הוא ג 57.6הוא 

כל מוזיאונים מוסף השבא כתב )נדפס בקובץ 'בית אהרון וישראל' מאת הרב יהודה מרגולין עמ' יג( 'לוגה

מכל מטבעות  פות,המטבעות שברחבי העולם, שבתוכם מספר רב של מטבע הדרהם מכל התקו

ולפ"ז  גרם. 2.7-3ין וא בהדרהםשמתקופת הרמב"ם כמעט ואין מטבע דרהם יותר משלושה גרם. וה

 .גרם 24.3ששיעור כזית הוא יוצא 

 שינוי המידות 

י דות שעשה לפ"פ מדיו עלשנתברר  )פסחים קטז: ד"ה והואיל. הובא בפת"ש יו"ד סי' שכד, א( צל"חכתב ה

כן ל הוא כחצי! ימינולז"ל שיעור האצבעות שכתב הרמב"ם, שהיחס בין הביצים והאצבעות מזמן ח

 גםש כדומהש ת"שפכתב הום. להכפיל את השיעורי לדעתו שיעור זית שווה לביצה שלנו, משום שיש

ונטרס קטרפות, ) אפרים יתב בספר ועיין, כן שכתב ראיתי )עיין מעשה רב סימן קה( א"גרה בהנהגות

 .זה בענין שהאריך התשובות סימן טז(

כתב שאין להקל ע"פ חשבון זה באכילה ביו"כ,  )על השו"ע. ובשו"ת ח"א סימן קכא( תשובה מאהבהב אולם

משום שהצל"ח לא בא להקל אלא להחמיר בשיעוריו. עוד כתב, שהצל"ח חישב ע"פ גודליו שלו, והוא 

גם בשו"ת  היה ארוך בדורו משכמו ומעלה גבוה מעל כל גבוהים, ואגודלו היה כפול משל אדם בנוני.

רבותיו שהשתנו המידות מזמן מרן ולכן אין לשנות  כתב שמעולם לא שמע מפי )ד, לב( ישכיל עבדי
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אותם ע"פ טענה שהמידות כיום שונות וכפי שהעידו כל גדולי הדורות שלפנינו. ועוד, שדבר זה של 

שינוי המידות אם באמת נעשה, היה לו קול למרחוק וא"א שלא ידעו ממנו ההמון כיון שהוא דבר 

כתב שלאחר שאנו יודעים מהו שיעור הדרהם שאותו כתב הרמב"ם, מוכח  גר"ח נאהגם המפורסם. 

 שהשיעורים נשארו לכשהיו, ואין לשנותם.

ינוי ביצים לבין שנוי הן שיכתב לחלק בי )ג, לג. וע"ע בספרו יבין שמועה מאמר חמץ החלק השני( תשב"ץב

י פקום עד כדי ום למממק מידות האדם, לגבי הביצים רואים בחוש שיש הבדל בין גודל הביצים

 ר לפי מידותן לשען אישתיים, אמנם מידות האצבע והאמה נשארו כפי שהיו מקדמת דנא. ולכ

שר לשער שאפ כד, סעיף י(ד סי' שיו") ערוך השולחןהביצים אלא לפי אצבעות וכד'. בדעה זו החזיק גם ה

אין ווצות ישראל כל תפבשוט פכיום את מידות חכמים לפי הביצים הגדולים שיש לנו, ושכן המנהג 

אים י המים שיוצשער לפשאין ל )או"ח סימן קכז( חתם סופראת דברי ה דחהלפקפק בזה כלל. ובדבריו 

מהיבש, כפי שעולה  2.5לקי כשמשערים את גודל הביצה, משום שהערך הסגולי של המים הוא אחד ח

 שרביעית דם כשיקרוש יעמוד על כזית. (עז.)מהגמ' בשבת 

כיון ודור ודור,  שבכל חכמיםכתב שעניין השיעורים מסור ל רס השיעורים או"ח סימן לט()קונטחזו"א ה

צריכים  יעורים, אנורה בשסתי שאין מידה ברורה בראשונים, אנו מודדים במידה שלנו. ומכיון שיש

כילה ל בשיעורי אא להקךל לנו. ולבסוף כתב שכל האמור הוא רק לחומרא, אללמדוד לפי הגודל ש

 ביו"כ וכד'.לחולה 

 האם משערים בנפח או במשקל 

: נזיר שאכל מכל האסורים לו וכו' וכמה שעורו בכזית וכו' יין וחומץ )פי"ד דנזיר( תוספתאהנה מבואר ב

כיוצא בהם. כיצד הוא עושה? מביא כוס מלא יין ומביא כזית אגורי ונותן לתוכו ושופע, אם שתה 

והביא דברי התוספתא. ומבואר איפוא  קח: ד"ה חצי זית חלב()חולין  רש"יכיוצא בהן חייב ע"כ. וכ"כ 

כביצה שאמרו לא  )פי"ז דכלים מ"ו(ששעור כזית הוא בנפח ולא במשקל, וכן מבואר גם ממ"ש במשנה 

גדולה ולא קטנה אלא בינונית רבי יהודה אומר מביא גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות ונותן לתוך 

"ונותן לתוך המים ממלא כוס מים ונותן לתוכו גדולה שבגדולות "ש רהמים וחולק את המים. ופירש ה

)פיה"מ פ"ב רמב"ם וקטנה שבקטנות וחולק המים היוצאים וחלק אחד הוא שעור כביצה" ע"כ. וכ"כ ה

וז"ל: "וכבר בארנו ששעור החלה נודע במדה ולא במשקל, לשינוי הדברים  דחלה מ"ו. פ"א דעדיות מ"ב(

בית וה )יו"ד סימן צט ס"ק ו(פר"ח תם אע"פ שהמדה אחת היא" עכ"ל. וכ"כ ההנמדדים בכבדותם וקלו

וזת"ד: "ורצו לשער כזית של מצה במשקל תשעה  )סימן סח(זרע יעקב , וכ"כ בשו"ת )חאו"ח סימן פב(דוד 

דרה"ם, וטעות היא, שיש מצה שהיא ככובד אבן ואפשר שכמות שליש ביצה ישקול תשעה דרה"ם ולא 

מצה. גם לענין בהמ"ז אם ישקול ממנה תשעה דרה"ם ויברך עליה בהמ"ז הרי בירך יצא ידי חובת 

לבטלה. גם בפת סופגנית אם ישקול ממנה שמונה דרה"ם לא יברך בהמ"ז לשיטה זו, ובכמות הרי 

אכל יותר מכזית ועבר על מצות חכמים שתיקנו לברך בהמ"ז על כמות כזית דהא פת סופגנית 

)מחב"ר סימן תפו  חיד"אה פשוט אין צריך להביא ראיה עליו" עכת"ד. וכ"כ המשתערת כמות שהיא... וז

ודייק כן גם ממ"ש הרמ"א בהג"ה שם שבירקות של המרור צריך למעך חלל האויר לפני שישער  אות ב(

, וכ"כ )סימן קצ( פתח הדבירכזית, ומשמע שאין משערים כזית במשקל אלא במדה. וכן מתבאר מדברי 
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"ומ"מ אין לנו לסמוך על המשקל במקום שהיה סותר למדה כי המדה  )ס"ס נג( רוכל אבקתמרן בשו"ת 

, ילקוט שמ"ש (20)ח"ב פ"א הערה ברכת ה' , (41)סימן א תורה שעוריהיא העיקר ויתד תקועה". וכ"כ בספר 

כתב שמשערים  )ח"ב פי"ד הערה יז'( אור לציוןשמשערים בנפח. גם בשו"ת  ,הרב משאשבדעת  )עמ' קלז(

שבכל שיעורי התורה יש לילך אחר הנפח, ומה שיש  )מבוא לח"ג ענף ב(בנפח, עוד האריך להוכיח 

שכתבו לשער במשקל הוא משום ששקלו את המאכלים השונים ונוכחו לדעת שהמשקל דומה לנפח, 

ולכן כתבו במשקל כיון שהרבה יותר קל לשער כך, ויכולים לבוא לידי טעות. ולכן בכל הדברים שיש 

 ש בין המשקל לנפח יש ללכת אחר הנפח. הפר

ניין. מה דעתו בע ה רבהמבוכראיתי לנכון להרחיב בדעתו של מרן הגרע"י זצ"ל בעניין מכיון שה

כתב  ש"כ(מעמ' קיג ד"ה )כות "ע סוכתב שמשערים לפי הנפח. ובחזו )ח"א כרך ב עמוד תקיח( חזון עובדיהב

וד למידת וב מאבקר שאף שהשיעור בנפח ולא במשקל, אחר שהפוסקים מדדו הכל המשקל הוא

כל משקל, אבל בשער בים להנפח. ומבואר בדבריו שרק בגלל שהנפח והמשקל קרובים כתבו הפוסק

ות ששאל את יא שאלהב סח()הל' פדבר שיש הפרש יש ללכת אחר הנפח. ובקונטרס 'כי בא מועד' 

 התשע - כזית. במשקל עוריםהשי הפוסקים כתבו כבר אבל, בנפח השיעורים אמנם"ב לו הגרע"י וכת

כתב  תרז( -רב ת)ח"ב עמ'  ין יצחקעגם ב ".גרם שלשה דרהם כל. דרהם עשר שמונה - כביצה. דרהם

רע"י לחולה תב הגה שכשלדעת הגרע"י כשיש הפרש בין הנפח למשקל יש ללכת אחר המשקל, ומ

גרם, ורק  36או  38מותר לאכול רם, והרי לפי הנפח יש לאכול פחות, זהו משום שג 30ביו"כ לאכול 

 קל כיוןמירו לשער במשגרם. ומחמת חומר איסור ברכה לבטלה הח 30כדי להרחיק כתב שיאכל 

אות ווה. אך המצימקרה ש ר בכל)וכתב עוד שכשממעכים את החללים השיעושרבים אינם יודעים לשער בנפח 

ע"י וענה לו ת הגראששאל  כתב )לרב יהודה ברכה , ח"ה סימן מא( יהודה ברכת. ובשו"ת מוכיחה לא כן(

שם הגרע"י בכתב  צז(עמ' ת) מרן אורחותובספר שבכל דבר שיש הבדל ישער לפי הנפח, כמו במצה. 

נפח, וכך היה נוהג ומנהיג גרם ב 27גרם במשקל וכך מגיע ל 35שהיה נוהג לקחת מהמצות הרכות 

ופות צות הרכות צפשות, המות הק)שיש הבדל גדול בין המצות הרכות למצלאכול מהמצה הרכה כשיעור הנ"ל 

 .מאוד ולכן המשקל גדול מהנפח(

ב שמכיון שברוב מיני המאכל שיש בהם שיעור המשקל יש כת )ח"ח סימן ט'( אוצרות יוסףובשו"ת 

הרבה יותר משיעור הנפח, יש לשער במשקל לצאת ידי ספק, ורק בדברים העשויים מקמח שהוא כבד 

כתב בשם הגרע"י דודאי מעיקר הדין  )סי' קפד סעיף יז(ילקוט יוסף במיוחד יש להזהר לשער בנפח. גם ב

קל לשקול, צריך למדוד במשקל כי מן המשקל נדע את הנפח יש לשער בנפח, אולם מכיון שיותר 

. וכן דעת כל פוסקי 42בקרוב, וברוב המקרים אם יש שיעור במשקל יהיה גם שיעור מספיק בנפח

 .)עיין פסקי תשובות ריש סי' רי(שמשערים בנפח ולא במשקל  אשכנז

                                                   
וז"ל הגר"ח נאה: ידוע ומפורסם בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים שכל שיעורי תורה כגון שיעור חלה, רביעית כזית,  41

שקל ולא השעורים הם במחיים דהבכף  כביצה, אינם נחשבים במשקל רק עפ"י מדת הגודל בכמות, וכתבתי לאפוקי ממ"ש
 . )או"ח סי' לט סע' יז(בנפח. וכן מבואר בחזון איש 

גרם, כך שאם נמדוד ע"פ משקל נצטרך  72גרם. אך המים הנדחקים מפניה הם  33לדוגמא: מצת מכונה רגילה שוקלת  42
 מצה מספיקה לשיעור כזית. 0.4לקחת כמעט מצה שלימה לכזית, אך לפי האמת כשנמדוד מצה ע"פ נפחה נראה ש 
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הגרע"י הורה שמשערים שליט"א שהשיב לשואל, שמודדים בנפח, אבל  אהרון בוטבולושמעתי מהרב 

כך רק בדברים טבעיים אבל כל דבר שהוא נעשה בידי אדם מודדים במשקל, משום שאם לוקחים 

במבה או פת אורז לפי הנפח יש כזית אבל יש בו הרבה אויר שא"א לברך עליהם, ולכן הכלל הוא 

 שכל דבר שנעשה באופן מלאכותי משערים לפי משקל. 

 ידוש(ק"ץ גיאת הל' להרי) עריםש מאהשיעורי רביעית משקל, עיין בספר מצינו ראשונים שכתבו  ואמנם

כו' עכ"ל. וית כ"ה כסף רביע יינושכתב וכוס של ברכה וקידוש כדי רביעית וכו' נמצא ביצה ומחצה דה

ומו י רק לפי מקל ודאבמשק שכתב כי כוונת הגאון ששיער )שם אות נ"ב( הגהות יצחק ירנןועיין ב

 רכהבמחזיק כ"כ בוזוז.  קל כ"הכתב ששיעור רביעית הוי מש )הל' קידוש ונר( עתיםהושעתו. גם בספר 

וז"ל  "ו(מ)קסח ס"ק  חכה"ב , וכ"כס, יט()פנח בא"ח )סי' ג(מורה באצבע  )קסח, ד(ברכי יוסף  )שס"ח, ובקו"א א(

מרור  תה בפסח וכזיית מצו כז"וכן המנהג עכשיו פשוט אצל בעלי הוראה לשער כל השיעורים דהיינ

ט' דרהם  ית חצי ביתהם וכזדרה וכזית לשיעור ברכה אחרונה וכו' כולם במשקל לפי חשבון ביצה ח"י

 זצ"ל. גר"מ אליהוואין לשנות". וכ"פ ה

לו בינוני שמשקהבדבר  ה להםשהגאונים דקדקו ועל )עירובין א, י( מגיד משנהאמנם מצינו בדברי ה

 מדות".יעת הל מידנקלה יותר ידיעת המשקכשיעור. "והיתה כוונת הגאונים בזה בהיות 

 האם משערים עם החללים 

 ולא עצמן ותבירק הכזית רשיעו ולשער, הירק שבין האויר חלל למעך צריך ובירקות: רמ"אכתב ה

 .שביניהם באויר

, אם בכמות שהיא שתערתמפגנית לעניין שיעור לטומאת אוכלין "פת סו )ב, ח(משנה בעוקצין שנינו ב

ת אין למעוך אשמוכח  ה זוכתב שממשנ )סי' תפו אות ז( שער הציוןמעך את חללה". וביש בה חלל מ

"ה ך למעכם, והש צרים ממהפת כשמשערים לעניין ברהמ"ז אפילו אם עשויה כספוג, וכשיש חללי

ים ם, וכשהם נכרם אותמצרפי כתב, שכשהחללים אינם נכרים )ח"ב עמ' צב'(ברכת ה' וב לעניין מצה.

 ל הנ"ל.ש שהאריך בכ, וע"מעכםאינם מצרפים, ומצה, מציות, צנימים ובמבה יש בהם חללים וצריך ל

 השיעורים למעשה 

 סמ"ק. 100סמ"ק, ולחזו"א הוא  57.6שיעור ביצה בקליפתה לדעת הגר"ח נאה = 

 סמ"ק, 54.7 יעורהשיפה יצה: לגר"ח נאה ביצה ללא קלשיעור כזית לדעת התוס' שהוא כחצי ב

 סמ"'. 47.5סמ"ק, ומחציתה,  95סמ"ק. ולחזו"א שיעור הביצה  27ומחציתו 

 יצה בקליפתהבנאה  גר"חלדעת הרמב"ם ששיעור כזית הוא פחות משליש ביצה בקליפתה: לדעת ה

ליש סמ"ק, וש 100תה הוא יפסמ"ק. לחזו"א ביצה בקל 19.2סמ"ק, ושליש ביצה הוא  57.6שיעורה 

 סמ"ק.  33ביצה הוא 

 שקלהעשה מדידות מדויקות ע"י מכשירים שונים ועלה בידו שמ )פי"ז סעיף ב(מדות ושיעורי תורה ב

בערך ממשקל המים, היינו כחצי. ועי"ש שאין הבדל מהותי בין מצות יד  0.50הסגולי של המצה הוא 

 27-)כגרם מצה. לדעתו שיעור כזית הגדול  25ערך סמ"ק נכנס ב 50 -למצות מכונה. והוא מצא שב
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הוא קצת יותר משלושת רבעי מצה, ויש סוברים שדי לשער בשני שלישי מצה. ולחולה וזקן די  גרם(

 גרם.  9-בשליש מצה שהיא כ
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 סדר תפילת ערבית של פסח -סימן תפ"ז 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 סדר התפילה 

 פריםסו מסכתי. בספציפהטוב  'מקרא קודש' בנוסף להזכרת היוםנחלקו המנהגים האם צריך להזכיר 

הזה.  ניפלו חג וםי את הזה ודשק מקרא טוב יום להזכיר צריך בכוס בין בתפילה מובא שבין (ג"ה ט"פי)

יינו המקרא קודש' ם. ו'ופרישכן נראה, משום שלא נמצא מי שיחלוק על דברי המסכת ס ב"יתב הוכ

 לבכל הכל הזה פלוני גח יום ומרשא דכיון לאמרו, נוהגין אין אשכנזב אולם שצריך להזכירו בתפילה.

 אוןג האי בר אמר וכן ותיו.הלכ כל ושאר מלאכה עשיית מאיסור טפי קודש מקרא להזכיר שנא דמאי

 הזה. פלוני חג יום את לנו ותתן אלא בבבל אומרים אין

 יוםה קדושתו אחרונות שושל ראשונות שלש אומר ומנחה ושחרית ערבית, היום סדר :שו"עכתב ה

, הזה קדש אמקר טוב יום את הזה המצות חג יום את אלהינו' ה לנו ותתן' וכו בחרתנו אתה באמצע

 מקדש: מרא ואם; יםוהזמנ ישראל מקדש: וחותם והשיאנו, ויבא יעלה, חרותנו זמן, ("גס צ"ת סימן ל"וע)

 וםי את: ומרא בשבת חל ואם. טוב יום שהוא יודע שהוא אחרי יצא, דיבור כדי תוך בו וחזר, השבת

 .ניםוהזמ וישראל השבת מקדש: וחותם, הזה המצות חג יום ואת הזה המנוח

' וכו קודש אמקר ינוחירות זמן ההז המצות חג יום את לומר ומנהגנוע"פ האחרונים,  )סק"א( מ"בכתב ה

 ןאכ שמחהל מועדים באהבה אלהינו' ה לנו ותתן אמרו כבר שהרי קודש מקרא באהבה אומרים ואין

 .באהבה פעמים שני שאומרים אומרים יש בשבת כשחל

 מנםא. )סק"ב( "במכ"כ הצא. וישלא  )סק"י( אליה רבהכתב ה )בלא 'והזמנים'(אם אמר מקדש ישראל לבד 

 .)עמ' רכג( חזון עובדיהוכ"פ ב סובר שיצא. )סק"ב(מגן אברהם ה

די נזכר בתוך כיון שכצא, ישהיום יו"ט  דעכתב שרוב הפוסקים סוברים שגם אם לא י )סק"ה( מ"בה

ין אזמנים לבד, אל והו ישרשבדיעבד אם לא הזכיר רק שבת א )סק"ז(עוד כתב  דיבור וחתם כדין.

חילה זרת הש"ץ מתוין לחב שיכ, והוסיף שטו)עמ' רכד( חזון עובדיהלחזור הברכה משום זה. וכ"פ ב

 ועד סוף.

יאמר שקן, והיינו ר ולתלחזו סובר שגם אם התחיל 'רצה' כל שלא אמר ד' תיבות יכולפרי מגדים ה

רת חיל ברכה אחון שהתה, דכיכתב שצע"ג בז )ד"ה תוך( באור הלכהה אמנם'מקדש ישראל והזמנים'. 

האל  ענין ברכתל "ג(קפב סקסי' ת) מטה יהודהמסתבר שלא מהני תיקונו, ולאחר מכן הביא את דברי ה

 בור.י דיהקדוש שיכול לתקן גם אם התחיל ברכה אחרת, אם הוא עדיין תוך כד

 ברכת מעין שבע בפסח שחל בשבת 

 לז לה' סי: יא נ' סי) בו כלהכ וכ". שבע מעין אחת ברכה אומרים אין בשבת שכשחל ניסים רבינו כתב

  .לאמרה נהגוש שכתב אלא ,(ריד' עמ) אבודרהםכ"כ הו .(ג"ע

 ואם חל בשבת... אין אומרים ברכת מעין שבע.: שו"עכתב ה
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 לומר שאין שכתבו ןומר פוסקיםה מדברי לזוז שאיןפסק  (. חזו"ע פסח עמ' רלא)ב, כה אומר יביעבשו"ת 

 כאיזה אודל. לאמרה לאש שנהגו וגלילותיה י"בא ובפרט. בשבת שחל פסח בליל שבע מעין ברכת

 אמן ותלענ אין ד"ולפע). להלבט ברכה איסור בחשש עצמם שמכניסים, לאמרה להנהיג שרוצים חכמים

 . דיףע תעשה ואל ושב, להקל ברכות ספק בידינו גדול וכלל (האומרה צ"ש אחר

תקנה שנ )שבת כד:( בגמ' מוזכררוח אחרת עמו, וכתב שאין הטעם ה )ש"ב וירא י(בא"ח שהגרי"ח ב אלא

חזרה, היא במקום הסוד ופ הומרה ע"בשביל המאחרים לביהכנ"ס עיקר, אלא באמת יש צורך גדול לא

וכ"כ  ת מעין שבע.ר ברכלומ ולכן יש לאומרה אף בבית חתנים ואבלים, ואפילו אין שם ס"ת צריך

יתא ה ע"ד דאם אי הקש. והגרע"()ח"ה סי' לה ישכיל עבדי, וכ"פ בשו"ת )ח"ג סי' כג( רב פעליםבשו"ת 

ו"ט?, יעין שבע את רכת מם בבלדברי הבא"ח מדוע אמרו בגמ' שביו"ט שחל להיות בשבת אין מזכירי

ו. ואף מרן ד שלנתלמווכתב שבכל מקום שהתלמוד שלנו חולק על דברי הקבלה הלכה כדברי ה

ים ע שאין אומרהשו" ידברלהחיד"א שבכל דרכיו נוהג כדעת האר"י כאן לא פסק כמותו, והסכים 

 .י' סא()ח"ג ס שמש ומגןברכת מעין שבע בבית חתנים ואבלים. וכ"פ בשו"ת 

 סעיף ב': 

 קידוש בבית הכנסת 

 מקדש בורצי שליח שאין נזבאשכ שנוהגים (ריד' עמ) אבודרהם דוד ר"וה :(יא נ' סי) בו כלה כתבו

 .בביתו מקדש אדם כל כ"וא כוסות' ד לו שאין בישראל עני שאין לפי. כ"בבה

 ווהחליצנ הרצ עוקרין ואין בשבת טוב יום כשחל משה ישמח אומרים אין למה (ד"ש )ס"ס רוקחה כתב

 שאין המש ישמח כמו בתש של גם מזכיר בחרתנו שבאתה לפי טעמא נראה ,ויבוא יעלה ואומרים

 אויבו עלהי אבל תורה ממתן מדבר והוא :(פו שבת' עי) היה בשבת תורה שמתן לפי אלא אותו אומרין

 .והחליצנו רצה כמו משבת כך כל מדבר אינו

 . הכנסת בבית מקדש צבור שליח אין :שו"עכתב ה

ום שגם נ"ס, משכהלא יקדש בבי כתב שגם אם אין יין בעיר אלא רק בבית הכנסת, )סק"ד( מגן אברהםה

פסח שונים, אך בהג ראם מנבשאר שבתות השנה רבים אומרים שלא לקדש בבית הכנסת, אלא שנוהגי

אם  שעפ"ד הטור כתב סק"א() זט"ה אולם .)סק"י( מ"בוכ"פ ה מעולם לא היה מנהג לקדש בבית הכנסת.

 ו יין.ליא מי שאין להוצ כנסתיין בעיר לכל הקהל רק ליחידים, יש לקדש בבית ה הוא במקום שאין

 סעיף ג':

 שכח לומר אתה בחרתנו 

 אם, שבת יהה ואפילו: תבכ רמ"אוה. יצא, ויבא יעלה ואמר בחרתנו אתה לומר שכח :שו"עכתב ה

 לחזור ךצרי הכי אפילו, שבת בו והזכיר בחרתנו אתה אמר ואם. (ח"א בשם י"ב) יצא, ויבא ביעלה הזכיר

 ץ"וש. (י"ב) חזורל צריך אין, באוי ביעלה הזכירו לא אם מיהו; (ל"מהרי תשובת) ויבא ביעלה ולהזכירו

 . ו"קכ סימן ל"ע, בשחרית טוב יום של להזכיר ששכח
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 חב"וכ"כ ה ס"א() בושל"פ הסובר שאין להזכיר שבת ביעלה ויבוא, וכ )פ"ב דביצה סימן יג( יש"שה

 .)סימן ג( מהרי"לו

 אתה גם אמר פילוא חתם לא םדא ,כדין הברכה כל שחתם מייריע"פ האחרונים, ד )ס"ק יא( מ"בכתב ה

 לראש רחוז רגליו עקר ואם .בחרתנו לאתה חוזר רצה שהתחיל אחר נזכר ואם ,יצא לא בחרתנו

 קדשיך דימוע שאמר פי על אף והשיאנו רק ויבוא יעלה לא וגם בחרתנו אתה אמר לא ואם .התפלה

 .יצא לא בפרט פלוני חג הזכיר לא אם

 סעיף ד':

 אמירת ההלל בציבור בליל ראשון 

 לברך כויצטר לאש כדי ציבורב ית הכנסתבב ההלל לקרות שנוהגין מקומות ישש )ס"ס תעג( טורכתב ה

 כ, ט() ריםסופ במסכת מךס לו ויש ",מנהגא ההיא נעים ומה טוב ומה, וכתב "ההגדה בשעת עליו

 ומצוה לילות' בו יום א"כ בגולהו ההלל בהן גומרין אחת ולילה ימים ח"י אומר יוצדק בן ש"ר תניא"

 רוממהונ' שנ מה ולקיים עימהבנ ולאמרה עליו ולברך גליות של לילות' בב ההלל לקרות המובחר מן

  ".יחדיו שמו

 של שני בליל כןו, וסוף חלהת בברכה בנעימה בצבור ההלל גומרין פסח של ראשון בליל :שו"עכתב ה

 בבית ילהבל ומריםא אנו אין כי, ןכ נוהגים אנו אין זה וכל: כתב רמ"אוה. גליות של טובים ימים שני

 .כלל ההלל הכנסת

 עמ' רכז() ן עובדיהחזוכ בוכ", שמנהגנו לומר הלל בברכה בבית הכנסת בליל החג )סק"ט( חיד"אכתב ה

"י אכתב שמנהג  "ה(סימן יז סשראל )לוח א"י, ובספרו ארץ י רי"מ טיקוצ'ינסקיע"פ אחרונים רבים. גם ה

 אחזו"ג כן. הן לנהוכתב שאי ה()תנינא ח"ד סימן קל ומשיב שואלבשו"ת  אמנםלומר הלל שלם בברכה. 

 היה אומרו בלא ברכה. )דינים והנהגות פי"ז סכ"ט(

בית כנסת תפלל בומ ומרוכתב שמי שנוהג שלא לא )ח"ד השמטות לאו"ח סימן צד( משה אגרותבשו"ת 

ברך מא ניכר שלא ל, אם ברכההשנוהגים לאומרו, אסור לשנות ממנהג הציבור ויאמר עמהם, ולענין 

 א"צ לברך, אך אם ניכר, וכ"ש אם הוא ש"ץ במנין זה, צריך לברך. 

שיאמר  אומרו, נכוןלהגים נם נושמי שנוהג לומר הלל ומתפלל עם ציבור שאי )סק"ח( ברכי יוסףכתב ה

ן עובדיה חזו. וכ"פ בוסוף חילהההלל ביחידות בבית הכנסת, או מיד עם בואו לביתו, ויברך עליו ת

 ור.אמר, מכיון שזוהי חובת הציבסובר שלא י (21)הגש"פ ע"פ פסקיו עמ'  גרי"ש אלישיבה אולם. )עמ' רכט(

 קודם, חהפס חג בליל בברכה ההלל לגמור צריכות הנשים האםנשאל  )ה, לד( דעת יחוה בשו"ת

 ליל של ערבית בתפלת תהכנס בבית בברכה ההלל לגמור האנשים כן שנוהגים כמו, הסדר התחלת

 .הקידוש ודםק פסח בליל בברכותיו ההלל לגמור צריכות הנשים גםותשובתו, ש ?פסח
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 סדר תפילת שחרית של פסח -סימן תפ"ח 
 ובו ג' סעיפים

 סעיף א':

 סדר תפילת שחרית ואמירת ההלל 

 שלרא הללה בקריאת שוים הראשונים ימים משני חוץ הפסח שימי (ז"ה ג"פהל' חנוכה ) ם"רמבה כתב

 ודבחול רואמ ביניהם ילקשח ן"רמבמה חוץ המפרשים דעת שהוא נראה שכן המגיד הרב וכתב חודש

 וגבדיל סחפ של בחולו אמרול היתה כך התקנה שעיקר בדילוג לקרותו מחוייב יחיד אפילו פסח של

 .עליו ולברך

, שחרית תפלת מתפלליןו, שבת של הזמירות וקורים, הכנסת לבית נכנסים שחרית: שו"עכתב ה

, שמע יאתבקר אמרוש כדרך אלא וב מפסיקין ואין, (ההלל לקרות ומברכין :רמ"א) כין י.()ער ההלל וגומרין

 אלשו פרקיםה ובין, שלום ול שנתן נכבד לאדם שלום ומשיב רבו או אביו בשלום שואל הפרק באמצע

 כיה דינא הללה בהם שגומרים ניםהראשו ימים' בב ודוקא: רמ"א). אדם לכל שלום ומשיב נכבד אדם בשלום

 את רלגמו דיכ אפילו ושהה מצעבא פסק ואם. '(ד סעיף ב"תכ סימן ל"ע גומרין שאין בימים אבל, הפסקה לענין

 . שפסק למקום אלא לחזור צריך אינו, כולו

 דע לגמורו פסוק מאותו כ"אח להתחיל צריך אחת תיבה או אחד פסוק חיסר אםפסק ש )סק"ב( מ"בה

 . יצא ולא למפרע קריאה ל"הו שנזכר במקום יאמרנו דאם ,ההלל סוף

 ח"כ יתפלל.ור ואציבם העשיקרא תחילה הלל  )סק"ג( מ"באם בא לבית הכנסת סמוך להלל, כתב ה

 ברכה על ההלל 

דעת  א' את ההלל.'לקרו ל, אוהביא מחלוקת ראשונים האם מברכים 'לגמור' את ההל )תרמד, א(הטור 

בטלה. לת הוי ברכה ות אחאילו שאין לברך לגמור את ההלל, כיון שאם יחסר אפ ר' מאיר מרוטנבורג

ו לקרוא, וא כמהגמור א יחסיר אות אחת, משום שלשון לשאין לחוש שמ רא"שדעת ה מנגדאך 

ן לקרוא ים בברכה בים משנפעמיכדאמרינן גבי ק"ש 'ותיקין היו גומרין' ופירושו קוראים. ומה של

כיון הלל שלם. ו וראיםין קאללגמור, הוא רק כדי לתת סימן לציבור מתי גומרים את ההלל ומתי 

המחלקת  (יד.)מגילה גמ' בבקורו ודינו כדין הקורא ק"ש, ומשגומרים את ההלל אין מפסיקין באמצע, 

. וכתב אמצע קריאתובפסקה ין הבין ימים שגומרים את ההלל ובין ימים שאין גומרים את ההלל לעני

 . שאם בטעות אמר לקרוא במקום לגמור יצא י"ח )חנוכה עמ' רט( חזו"עב

 קרות'.כים 'לתב שמברכאן כ רמ"אה אולם". ההלל את לגמור: ומברכיםכתב " )שם( שו"עמרן ה

 

 סעיף ב':

 קריאת ההלל בציבור 

  :(כא) שנינו במגילה
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 מין. ובנביאם מתרגשניו: בתורה אחד קורא ואחד מתרגם, ובלבד שלא יהא אחד קורא "ר"ת

 -ה בהלל ובמגילמין. ותרגאחד קורא ושנים מתרגמין, ובלבד שלא יהו שנים קורין ושנים מ

 שמעי"ו ויהבי דעתייה -רה מתרגמין. מאי טעמא? כיון דחביבה אפילו עשרה קורין ועש

 תריד משום מאוטע קורין שנים ןשאי שכן וכל - מתרגמין ושנים קורא אחד יהא שלא ובלבד י"רשופי

 יהודעתי הביי להו דחביבי דכיון משום משתמעי קלי עשרה אפילו ובמגילה ובהלל משתמעי לא קלי

 .ושמעי

 . כאחד קורין עשרה אפילו, בהלל :שו"עכתב ה

 סעיף ג':

  קריאת התורה 

 ציאיןשמו למודבת נמצא שלא (תלאת' סי מגילה) מרדכיוה (ומדאמרינן ה"ד: י) ן"רוה (י' סי) ש"ראה כתבו

 וניםגאוה כן הנהיגו סבוראי נןרב כי ואולי כן כתב (פח' סי ב"ח ע"ר סדר) עמרם רבש אלא ,תורות שתי

 לו שאמר :(זכ תענית:, א מגילה) אבגמר שאמרו מה על וסומכים אחריהם (רע - רסט' עמ רסג סדור' עי)

 אני הומעל ותקרבנ בסדר וריןק ישראל יהיו קיים המקדש בית שאין דבזמן לאברהם הוא ברוך הקדוש

 .עוונותיהם כל על להם אני ומוחל לפני הקריבום כאילו עליהם

 סימן ריש ל"ע טוב םיוב מוסיפין ואם :רמ"א) גברי חמשה בראשון וקורין ספרים שני מוציאין :שו"עכתב ה

 בחודשו פנחס בפרשת שניב קורא ומפטיר, צבאותם על מצרים מארץ עד משכו מן בא בפרשת (ב"רפ

 פסוקי ףמוס תפלתב טוב יום לבכ לומר ונוהגין: רמ"אוהוסיף ה. ההיא בעת ביהושע ומפטיר הראשון

 .כאמור עבדך משה ידי על שאמר אחר היום מוסף

 הפסקת הזכרת הגשמים במוסף 

 משם סקיםפו וכן, (ד"קי סימן ל"וע) ואילך מכאן גשם מזכירין ואין מוסף תפלת ומתפללין: שו"עכתב ה

 יום וסףמ בתפלת להזכיר וסקפ צ"שש א"יכתב " )קיד, ג( רמ"אה אמנם .השנים בברכת מלשאול ואילך

 תבתפל פסקש צ"מש כבר מעושש, מנחה עד פוסקין ואינן מזכירין הקהל אבל, פסח של הראשון טוב

 ."נוהגין וכן, המוסף

ראה ח, מכיון שניב הרורו מששלדעת הרמ"א אין מכריזים שלא יאמ )שם סק"ה( מגן אברהםעוד כתב ה

זו יש יר שאם יכריהסב ק"ט(ס) ט"זכממאנים בגשמים, על דרך שאמרו אין מתפללים על רוב טובה. וה

ב ר בחשאי לרויזכי השמשששנכון מאוד  )כאן ס"ק יב( מ"באולם כתב ה חשש שיטעו בדיני ההזכרה.

וב האנשים ר. כי רכה'בהעולם קודם תפילת ערבית של לילה ראשונה של חוה"מ שיאמרו 'ותן 

 נכשלים בתחילת זמן המעבר, ויש בזה חשש כמה מאות ברכה לבטלה.

שיחיד המתפלל אחר שהתחיל הש"צ להתפלל מוסף ופסק  )סימן תפח סק"ד(הם מגן אברכתב ה

כתב שיחיד הדר בישוב ימהר להתפלל מוסף פרי מגדים מלהזכיר גשם, שוב לא יאמר משיב הרוח. וה

שאם מסופק פן התפללו כבר, לא יזכיר, דבזה יצא  )ס"ק טז( מ"בקודם שמתפללים הקהילות. וכתב ה

 .)אות ו( הלכה ברורהו )ס"ק כג( "חכהאליבא דכו"ע. וכ"כ 
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איסור אכילת דיני ספירת העומר ו -סימן תפ"ט 
 חדש

 ובו י' סעיפים

 סעיף א':

  דאורייתא או דרבנן? -ספירת העומר 

ת פה שבע שבתור התנות עומ"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאם א )ויקרא כג, טו(נאמר בתורה 

 תמימות תהיינה".

וספין ל' תמידין ומפ"ז מה) ם"ברמההביא מחלוקת ראשונים בשאלה זו, שלדעת  לספור()ד"ה  באור הלכהה

 גם התורה מןצוה מ זוהי ן(מדרבנ )מצוה שו. אולם המנחת חינוך סובר שלדעת החינוך הוי מצוה והחינוך הכ"ד(

 ועוד. רב עמרם ,שכט( וע סימןאור זרב)הובא , ראבי"ה )הובא בשבולי הלקט סימן רלד(, וכ"ד רבנו ישעיה עתה

תי לא סימן אימאפירה ה לסלדעתם מה שהסמיכה התורה את ענין הספירה להבאת העומר אינה הסיב

 ענ דעת הטוש"ד, וכ"ועו סחים()סוף פ, רא"ש )בתשובה סימן קכו( רשב"אה דעת, מנגד מתחילים לספור.

 .מ' ריב()יו"ט עו"ע וע"ע בחז .עומר שהקריבו למקדש זכר אלא ז"בזה שאינה פוסקים וכמה

ת שמצות ספיר "א(ד"ה י ידושיםח)קידושין פ"א ה"ח,  חזון יחזקאלבבאור דעת הרמב"ם וסיעתו, כתב ה

מהל'  )פ"ורמב"ם דעת השיון העומר אינה תלויה בהבאת העומר בפועל אלא בכך שאפשר להביאו, וכ

 ף בזה"ז.ומר אעת השקדושת המקדש קיימת אף בזה"ז, א"כ אפשר להביא א בית הבחירה הט"ו(

גרש"ז התורה', דעת תוב בו שכולעניין אמירת 'לשם יחוד... לקיים מצות עשה של ספירת העומר כמ

ירת וסקים ספפה אפילו שלרוב שאין בזה חשש משום 'בל תוסיף', )הליכות שלמה פסח פי"א ס"ב(אוירבך 

תוב מרים 'כמו שכאושה , ומהעומר בזה"ז היא מדרבנן, ומה שאומרים 'מצות עשה' היינו מדרבנן

 ז תשובה ב()ח"ג פט" יוןלצ וראשו"ת ב אולםשרבנן תיקנו מצוה זו כעין מה שכתוב בתורה. בתורה' היינו 

ת אהרוצה לומר ומר', העו כתב שראוי יותר שלא לומר נוסח זה, אלא יאמר 'לקיים מצות ספירת

)יו"ט  חזון עובדיהבגם  .רהתוהנוסח הרגיל רשאי, כיון שדעת הרמב"ם שגם בזה"ז ספירת העומר מה

לא מדברי אאינה  זה"זבכתב דמכיון שדעת רוב הפוסקים ומרן שמצות ספירת העומר  עמ' ריד(

. ועוד כתוב בתורה'שכמו  עומרסופרים, אין ראוי לומר בנוסח הלשם יחוד 'מצות עשה' של ספירת ה

 שלדעת הרמב"ם יתכן ויש בזה משום בל תוסיף.

 העומר ברכת שהחיינו על ספירת 

מא אין לנו ר בעללא לזכא הדמכיון שספירת העומר אינ המאור בעלהביא בשם  )סוף פסחים(הר"ן 

 באה יאשה לבול נטילת כגון נאה,להטעינו זמן. ועוד, שלא מצינו ברכת זמן אלא בדבר שיש בו שום ה

 הבן וןופדי ,ןופרקינ עלן ארחמנ דחס מגלה ומקרא ,שבשמים לאבינו לזכרון שופר ותקיעת ,לשמחה

 גמתלע אלא ההנא לשום זכר וב אין העומר ולספירת ,נפל מספק שיצא לפי שהחיינו הבן אבי שמברך

 . )בתשובה סימן קכו( רשב"אוכ"כ ה .יינוומאו בית לחורבן נפש
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, וסףנ טעם .לדרג אזמן נןוסמכי טוב יום צורך משום איה שהספירה כתב הטעם מפני )ס"א( לבושה

הוא כדי וולה, פה למתנה גדעד מתן תורה, כאדם המצ לספור י"הש שצונו הוא הספירה שטעם משום

 היום עיקר הואו מצרים של לההגאו מיום יותר עלינו חביבה שהיא ולהראות, התורה את עלינו חבבל

 הספירה על זמן רךנבהיאך והיא ברכה ושבח שנתקרב זמן מתן תורתנו,  הספירה כ"וא, שקוינוהו

 לוי דושתקיאר הבדומה לכך ב ?!תורה מתן שהוא השמחה עיקר שהוא שקוינוהו היום הגיע לא ועדיין

ים לואם היו יכו תורה,הקבל שעניין הספירה הוא לקרבם לה' יתברך שיהיו ראויים ל )סוף פ' נשא(

  החיינו ע"ז.ברך שיך ללכלות ימי הספירה ברגע מה טוב ומה נעים היה להם, ונמצא שלא שי

 הם ימי דין ם אלושימי ח"ד( )ח"א נ"ה ירוחם רבנובשם  )סימן תצג(אליהו זוטא סיבה נוספת כתב ה

 במידה מסויימת, ולכן לא שייך לתקן בהם ברכת שהחיינו לכתחילה.

 ברך על המצוהחרת ממצוה אשכל מצוה שהיא הכנה ל )הל' ברכות סימן עג( חיים אורחותעוד מובא ב

בה, ברכת  תלויהועות העיקרית ופוטר את שתיהן, ולפי שספירת העומר היא הכנה לחג השבו

"ח יכתב שיוצא  לד(סימן ר) לי הלקטובישהחיינו שמברך בחג שבועות עולה גם לספירת העומר. והש

 בברכת שהחיינו שבירך בפסח.

 זמן ספירת העומר 

 )סו.(ו במנחות שנינ

רמש ומר: מהחל חלתלמוד  יביא ואימתי שירצה יספור?ויכול יקצור  -"מיום הביאכם... תספרו 

"ל: תירצה יביא? שאימתי ר ובקמה תחל לספור. אי מהחל חרמש תחל לספור, יכול יקצור ויספו

מות יע שבתות תמ"ל: שבתם? מיום הביאכם. אי מיום הביאכם, יכול יקצור ויספור ויביא ביו

בערב. יכול מנות מלי תהיינה, אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות? בזמן שאתה מתחיל

 יום"בלילה והבאה בספירה ורה יקצור ויביא ויספור בלילה? ת"ל: מיום הביאכם, הא כיצד? קצי

סן דחמיסר בני מאורתאתחיל "מהביא ברייתא זו להלכה וכתב שזמן ספירת העומר  :(כזפסחים ) ף"ריה

 .(מ' סישם ) ש"ראהנגהי שיתסר". וכ"כ 

 ד שיהא ודאיעמתין ריך להצ"דנראה שגם בספק חשיכה יכול לברך ואין  ר"יבשם  עוד כתב הרא"ש

 מנםאם תמימות". שוה מחשיכלילה כיון דהוי ספיקא דרבנן, ועוד נראה דעדיף טפי לברך סמוך ל

כתב שלפי  . ד"ה ובהגדה()כח ר"ןה גםהביאו דברי ר"י, וכתבו דאין נראה.  )מנחות סו. ד"ה זכר( תוספותה

ין זה , אך דחה שאמימותתתות דברי ר"י עדיף למנות ביום הראשון בספק חשיכה כדי שיהיו שבע שב

, וכל פירה מדרבנןן שהסכיו' מנכון שיכניס עצמו בספק לכתחילה, ובזה"ז אין להחמיר ב'תמימות

 שסופר בלילה חשיב ל'תמימות'.

 ההליל לתבתח לספור כחש ואם, העומר לספור מתחילין ערבית תפלת אחר שני בליל :שו"עכתב ה

 . )מגילה כ:( הלילה כל וסופר הולך

כתב שסופרים קודם 'עלינו לשבח' דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן, כדי שיתקיים  )סק"ב( מ"בה

פסק שנכון לספור ספירת  )ח"ב סימן טו( למשה תפילהגם בשו"ת  יותר מה שכתוב 'תמימות תהיינה'.
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חזון העומר קודם שיר המעלות, והנוהגים לספור לאחר עלינו לשבח יש להם ע"מ שיסמוכו. אמנם ב

כתב שהמנהג לספור לאחר עלינו לשבח, אך ציין שהמנהג לספור אחר קדיש  )יו"ט עמ' רלה( עובדיה

 תתקבל מסתייע יפה מדברי כמה מהראשונים.

ינן דברי המ"ב אלה, ול הליככתב שמעיקר הדין אפשר לספור  )או"ח ח"ד סימן צט אות א(אגרות משה ה

יק די ט"ז תשובה א(ח"ג פ) ציוןל אורבשו"ת  אולםאלא למעלה בלבד כדי שיהא היכר לעניין התמימות. 

ו אלא ל הלילה אינפור כר לסמלשון השו"ע שכתב 'ואם שכח לספור בתחילת הלילה', שדין זה שאפש

קודם  מתחיל לאכולהדעתו כן לבדיעבד, אבל לכתחילה יש לספור בתחילת הלילה מדין 'תמימות', ול

 עת מרן.דיקת חמץ לדדין ב, וכסיק ולספור מידשהגיע זמן ספירת העומר, משהגיע הזמן מחוייב להפ

ג ים היה המנהראשונהרות כתב שהטעם שסופרים אחרי ערבית הוא משום שבדו מור וקציעהוהנה ה

ילה. ן בתחילת הלם כדיופריסלהתפלל ערבית קודם הלילה ובסיום התפילה התחיל הלילה, ואז היו 

כ"נ מדברי ו מנה.זהוא חילת הלילה שומשמע שלדעתו אם מתפלל ערבית מאוחר, יספור מיד בת

ס"ק ) חק יעקבה אמנם .צאה"כבשכתב שאם רוצה לספור קודם ערבית יכול לספור מיד  )ס"ק יח( מ"בה

 יצד ינהג אםכלברר  ו ישסובר שמדינא צריך להקדים את ק"ש וערבית שהם תדיר. גם לדעת טז(

תדיר,  תדיר ושאינוכלל 'החול מתפלל ערבית יותר מאוחר, שבכה"ג אין שתי המצוות לפניו בכדי שי

  תדיר קודם'.

 בטשבשו"ת  , כתבעומרהומה שנוהגים שגם המתפללים ערבית מאוחר אינם מקדימים את ספירת 

ת קרוב הדבר יחידובספור ישיש ללמד זכות על מנהג זה, שאם כל אדם  )ח"ו סימן נג אות ג( הלוי

ודע וסיף שמי שיה, ולכן (גריש"א)וכ"כ שבות יצחק ח"ד סימן ל אות א בשם ה שהרבה אנשים ישכחו מלספור

ב כת תשובה א(ט"ז ח"ג פ) יוןלצ אורשיתפלל ערבית ביחידות יקדים לספור מיד בצאה"כ. גם בשו"ת 

ש ים שלכתחילה , משולילהשהמתפלל מאוחר בלילה צריך להקדים ולספור ספירת העומר בתחילת ה

יף כתב שעד אות ב( ימן נהח"ט ס) יצחק מנחתבשו"ת  אולםחיוב לספור בתחילת הלילה מדין 'תמימות'. 

ד, ) שהמ אגרותובשו"ת  צ"ע.לספור בציבור מאוחר בלילה מאשר ביחידות בתחילת הלילה, ונשאר ב

דיר ילה, משום תוחר בלל מאכתב שמעיקר הדין יש להקדים ערבית לספירת העומר גם אם מתפל צט(

 ושאינו תדיר.

 מצוה לספור בעצמו 

 כל על והומצ: "עשוהוכ"כ  ".ואחד דאח לכל ספירה שתהא - לכם וספרתם: ר"ת" )סה:(שנינו במנחות 

 .לעצמו לספור אחד

העומר אינה כשאר מצוות התלוי באמירה,  תת ספירולמד דמשמע שמצו (ד)סק" חק יעקבהנה ה

כקידוש הבדלה וכיוצ"ב, דאם שמע לחברו ונתכוון לצאת דיוצא בזה משום שומע כעונה, אלא גילתה 

כמו דדרשינן לגבי לולב שתהא לקיחה לכל או"א. וכ"ד  התורה שכל שלא ספר בעצמו לא יצא.

הביא שאם ירצה יכול לשמוע הברכה מהש"צ וסופר לעצמו,  )סק"ב( מגן אברהםה אולם .)ס"א(לבוש ה

שכל הברכות אע"פ שהוא בקי יוצא ע"י השליח ציבור. דאפשר דמכיון דקי"ל 'שומע כעונה' חשיב 

סובר שעיקר 'וספרתם לכם' בא ללמד שהמצוה היא על  פרי חדשגם ה כאילו ספר הוא בעצמו.
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יחיד, הו"א שהמצוה היא על הבי"ד כשמיטה ויובל, הציבור לספור, שאם היה כתוב 'וספרת' ב

ומסתברא שמצוה על כל יחיד לספור, אך אם כיון המשמיע ושומע יצא, דשומע כעונה. וכן נוטה דעת 

כתב שהראשונים כבר נחלקו במח'  )ד"ה ומצוה(באור הלכה ה .)יו"ט עמ' רכח( חזו"ע, וכ"כ בברכי יוסףה

 וכיון לצאת יחזור ויספור בלי ברכה. זו, ומסקנתו שאם בדיעבד שמע מחברו

ת ספירת איברך ת הרב שאשמטעם זה נהגו לכבד  )ג, מט( משה ישועותע"פ האמור מסביר בשו"ת 

יך, אלא ת מי שלא צראי"ח  וציאהעומר, משום שהוא בקיא בהלכה ויודע לכוין כוונה הופכית שלא לה

 כה.לא ברבופר סרק את מי שצריך לצאת י"ח, כגון מי שחיסר יום אחד ומכאן ואילך 

הברכה שעל  שלגבי דאיועצמה, אך  שכל המח' היא רק לגבי הספירה )מ"ב סק"ה( כתבו האחרונים

 תשובה שערים כתב ה. אמנרכותהספירה, לכו"ע אפשר לצאת ע"י חברו אפילו הוא בקי, וכמו בכל הב

 שמנהג כל ישראל שכל או"א מברך וסופר בעצמו.

ון שאינו מתכו ם חשבאר גם שאם שמע הספירה מאדם אח )סי"ב(גר"ז שיטה ייחודית מצאנו בדברי ה

כתב ה כן. ומטעם זאחר מפור ל, לא יברך כשיסזו, לדעת האומרים שמצוות א"צ כוונהלצאת בספירה 

לילות ל לילה מן הין שבכני מכותחילת ימי הספירה "אבשטוב שיאמר בפירוש  )עמ' רל( חזון עובדיהב

צ, ותם מפי הש"איעתי בשמ של ספירת העומר בשנה זו, שלא לצאת י"ח הברכה והספירה של העומר

שלא  מכוין בפירוש קים אםל הפוס)שלדעת רוב ככ, אלא רק כשאברך ואספור העומר בעצמי" או אדם אחר

 . לצאת י"ח, אינו יוצא בכל כרחו. דלא כרא"ה שסובר שיוצא בע"כ(

 ספירת העומר מעומד 

 (ט ,טז דברים) לספור תחל בקמה 43ר"דת מעומד םמברכי םמברכי וכי (מא מןסיפסחים פ"י ) ש"ראהכתב 

 ואם מעומד אלא מונין ואין' )פ"ז מהל' תמידין ומוספין הכ"ג( רמב"םוכ"כ ה .בקומה אלא בקמה תיקרי אל

 '.יצא מיושב מנה

 .תחלה ולברך מעומד לספור וצריך :שו"עכתב ה

עמידה, כתב בספור לצריך שהוסיף שצריך לעמוד משעה שמתחיל הברכה. ובטעם הדבר  )סק"ו(מ"ב ה

ונה ל כתפילת שמן גדויא ענימשום שספירת העומר ה )תצוה קפג, א(בשם הזוהר  )ס"ד( ערוך השולחןה

 עשרה.

ה עומר לכתחילספור הלשאים שזקן או חולה שקשה להם לעמוד ר )יו"ט עמ' רכח( חזון עובדיהכתב ה

 כשהם יושבים, שכל שעת הדחק כדיעבד דמי.

 חיוב נשים בספירת העומר 

 יאה גרמא ןשהזמ עשה מצותד בדין וכן זו, ממצוה פטורים ועבדים שנשים (ד"שם הכ) ם"רמבה כתב

ו הנשים כלל א נהגלמדינותיו כתב שב )סק"ג( מ"בה .)תצוה ח"ב קפב, ב( זוהרוכ"כ ב ..(כט קדושין' עי)

 לא הזכיר שמנהג הנשים לספור.  פרי חדשלספור, גם ה

                                                   
כתב בשם  )פ"ז מהל' תמידין ומוספים הכ"ג("מ בהגהות הגרי"ב על הרא"ש כתב שאין ברייתא זו בכל הש"ס. גם הכס 43

 ם. מדפיסיות מההר"י בן גיאת שזה קבלה מפי רבותינו ואסמכוה אקרא. וכתב הגרי"ב שזוהי טע
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 צו()ס"ס ר גדיםמפרי תב הכגם לשיטת הרמ"א שפסק כר"ת שנשים רשאות לברך על הלולב והשופר, 

כתב  )א, יב( פעלים רבת שזהו רק במצוה שיש בה מעשה, אבל מצוה שהיא רק דיבור לא. ובשו"

 יברכו, דהא "פ לאשעכ השלמ שולחןשעפ"ד האר"י אין לנשים לספור ספירת העומר. וכתב בספר 

כתב  ט עמ' רכ(יו")ובדיה עחזון . ובבודאי יטעו ביום אחד, וגם על פי רוב אינן יודעות פירוש המילים

 שאם רצו לספור, רשאות בלא ברכה.

 כתב 'ומיהו כבר שוויוהו עלייהו חובה'. )סק"א( מגן אברהםה אמנם

ן ה למצוה שהזמחשוב אינה הסובר שמצות ספירת העומר )קידושין לד.( רמב"ןיש להוסיף את דעת ה

מן עצמו ורה בזתלתה "ל לרמב"ן שעומר לא תסהסביר דאפשר ד )סימן שפד(אבני נזר גרמא. ה

. םגור בניסן ז"ט זמן ןאי ןכ אםשמקריבין בו, דהיינו לא בט"ז בניסן אלא 'ממחרת השבת' דוקא, 

 ו'.צה ומרור וכפסח מן, כוחיובם נובע מכך שמצות העומר היא המשך של שאר מצוות יו"ט ראשו

 מצוה למנות הימים והשבועות 

  )סו.(שנינו במנחות 

ו שבועי. נו יומי ומנאשי מ רב אמר אביי: מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי. רבנן דבי"

  אמימר מני יומי ולא מני שבועי, אמר: זכר למקדש הוא"

 הוא בעלמא למקדש כרז אלא עומר ליכא דהא הוא חובה לאו דהשתא מניינא האי אמר: רש"יופ

 .סגי ביומי הלכך

אלא  ימיםה למנות צריך שאין תתג( ילה פ"ב סוס"יג)מרדכי מ אומרים שיש (177 'עמ תקכו' סי) כתב ראבי"הה

הם א"צ לומר 'שולאה, כן הרק בשבוע הראשון, וביום השמיני יאמר היום שבוע אחד ויום אחר ו

הן שיעי יאמר בשכגון ביום ה אלא בסוף השבוע, השבועות להזכיר איןשמונה ימים'. ויש אומרים ש

 (םש פסחים) תבכ ן"רהואה. שבוע אחד, וביום השמיני אינו אומר אלא היום שמונה ימים וכן הל

 על ירוהחמ מותהמקו ברוב בלא ושבוע שבוע כל בתשלום היינו שבועי למימני במצוה הנכון והפירוש

 ימןס כד כלל) ש"ראה"כ וכ ,מיםי וכך שבועות כך שהם לעומר וכך כך היום ויום יום בכל לומר עצמם

 וכך ועותשב וכך ךכ שהם םריואומ ,לילה בכל ושבועי יומישהמנהג בכל תפוצות ישראל למנות  (יג

  .ימים וכך

 הכל שובהת. וכך כך היום וא לעומר וכך כך היום לומר צריך אם שאלת (תנז' סי א"ח) א"רשבה כתב

 .יותר לבאר כדי לעומר וכך כך לומר ראוי יותר אבל ,אחד

 עד, (ומרבע: רמ"א) אחד יום םהיו: אומר הראשון ביום, כיצד. והשבועות הימים וסופר :שו"עכתב ה

 יוםה: יאמר שמיני וביום, (ומרבע) אחד שבוע שהם ימים שבעה היום: יאמר ואז ימים לשבעה שמגיע

 שרע ארבעה םהיו: יאמר עשר לארבעה שיגיע עד וכן, (בעומר) אחד ויום אחד שבוע שהם ימים שמונה

 . יום ט"מ עד והולך מונה זה דרך ועל, (בעומר) שבועות שני שהם ימים

וגם אם מנה  סובר שאם ספר הימים לחוד ולא ספר השבועות א"צ לחזור, )סק"ד( מגן אברהםה

סובר שצריך לחזור  )אות א(פרי חדש ה אמנם. כנה"גוה )סק"ו(חק יעקב שבועות לבד יצא. וכ"ד ה
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שיספור בלא ברכה,  )אות ו( באר היטב. לכן כתב ה)או"ח סימן ה( מהר"ש הלויולספור בברכה, וכ"ד 

)עמ' רנא, אולם הוסיף שאם לא ספר שוב, ממשיך לספור בשאר הלילות  חזו"עוכ"כ ב דברכות אינן מעכבות.

כגון שאמר ביום השביעי 'היום שבוע  , והוסיף שאם מנה שבועות ולא ימים,)סק"ז( מ"בוכ"פ ה .בברכה(

 אחד' לכו"ע לא יצא, שצריך להזכיר ימים, דכתיב 'תספרו חמישים יום'.

היום ח'  ם או אם אמר' ימיום דשאם מנה בראשי תיבות כגון היום י מהר"ש הלויו כנה"געוד כתבו ה

וכ"כ . שלא יצא י"ח כתב תברא("ה מס)שם ד פרי חדשה אולםימים שהוא שבוע א' ויום א' יצא ידי חובה. 

וכ"כ  ה.פור בלי ברכר ויסן יחזוכתב שלזה הדעת נוטה, ולכ )אות ט( ברכי יוסף. ה)שם( שאילת יעב"ץה

וכתב  פק.סמאין להחמיר  נן,אלא מדרב הדמכיון שלרוב הפוסקים עיקר ספירה בזה"ז אינ חק יעקבה

פרי כ הור דמי, וכ"ו כדיבר לאדהרהושעכ"פ אם ספר בלב בודאי לא יצא כלל,  )ד"ה מונה( באור הלכהה

 .חדש

ם, ועות מכוונים והשביו הימיהכתב שאם טעה בלשונו ולא  )מהדו"ד ח"ג סימן קכז( ומשיב שואלבשו"ת 

ון שהיה ם לעומר, כיה ימיארבעוכגון שאמר ביום י"ז לספירה היום שבעה עשר יום שהם שני שבועות 

 אחד מהן כהוגן יצא י"ח.

זור ולספור ריך לחשצ ת יד()או ברכי יוסףוכתב היום טו"ב לספירה, כתב ההכותב לחברו אגרת 

ם עשר יום שה ב שבעהאם כת כתב שפשוט שגם )אות ו( שערי תשובהה .)סימן כט( רעק"אוכ"כ  בברכה.

 ס"ט() ערוך השולחןה ברכה.בפור וכו' לא יצא כלל, ואם נתכוין לצאת בכתיבה ג"כ נראה שיחזור ויס

ון הגהותיו שבירח) פרם סוחתה אולם מה לכותב את תפילתו שלא יצא י"ח תפילה.ביאר, שהדבר דו

 אינה חשובה כתיבה בועהשכתב ע"ד רעק"א, שאפילו אם לענין  ן כו אות פה(מהאהל, סיון תשט"ז סי

ותב שהכ יו"ט עמ' רמג() הובדיעחזון עפ"ד כתב בכדיבור, מ"מ לעניין ספירת העומר יוצא גם בכתב. 

ש כאן כה. משום שית בברלילוהבמכתב בלילה, היום כך וכך לעומר, ושכח לספור בפיו, סופר בשאר 

 ס"ס, שמא הלכה שהכתיבה כדיבור, ושמא כל לילה מצוה בפנ"ע.

הקודש  ו מבין לשוןם אינין, וא, שמותר לספור בכל לשון, ודוקא בלשון שמב)סק"ב( ברהםאן מגכתב ה

 ן עובדיהחזוו "ה(קס) מ"בוכ"פ ה א יצא, דהא לא ידע מאי קאמר ואין זה ספירה.וספר בלשון הקודש ל

אר דש יצא. ובין הקוין לשוסובר שאף אם אינו מב )ח"א סימן קלט( שאילת יעב"ץה אמנם. )עמ' רלב(

ך לעניין אודע כוונתו, ב"ה י"מ הקשדווקא בתפילה יוצא אף שאינו מבין הלשון דמ )אות ו(בשער הציון 

 הדברים כת"ת וכו' אין נחשב אא"כ מבין.שאר 

, דרוש יא( ספירת העומר ות עניןכוונ)שער ה אר"ינזכר 'לעומר'. וכ"כ ה ר"ןלגבי נוסח הברכה, בדברי ה

כון נכתב שיותר  ק"ג()ס זט"ה נםאמ. )יו"ט עמ' ריט( חזון עובדיהו )פסחים כג, ג ד"ה ובספר מערכת( של"הה

את  יום שהקריבוונה מאר שמ, אך הוסיף שעיקר העניין הוא לב)סק"ח( מ"בוכ"כ ה .לומר 'בעומר'

 העומר והלאה.

 תפילות לאחר ספירת העומר 

 מצות נקיים ואז כלומר' וכו ק"בהמ שיבנה' וכו רצון יהי הספירה אחר לומר ומנהג )סק"י( מ"בכתב ה

 .'וגו יחננו אלהים מזמור לומר כ"ג נוהגים ויש העומר הבאת
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 יבלהקר קוםמ לנו שאין ןכיו מדרבנן איה הספירה הזה שבזמן לפי )ס"א( לבושהבטעם הדבר כתב 

 .כתקונה וההמצ ונקיים במהרה המקדש בית שיבנה רצון יהי מתפללין לכך, העומר

יטול צה לוכאילו כל הר ירות,יצא בחריפות כנגד אלו המדפיסים את כונות הספ )ס"ק יא(חק יעקב ה

כשיו עכתב 'אבל  אות ו()ן ולחערוך השאת השם יבוא ויטול, ובאמת כבוד אלוקים הסתר דבר. אמנם ה

 מרו בהמון ובהתפעלות הנפש'.וכבר רגילים לא

 סעיף ב':

 טעו ביום המעונן וברכו ביום 

חוזרים קודם חשיכה,  העומר ספירת על ובירכו המעונן ביום שטעו ציבור (קנד' סי א"ח) א"רשבכתב ה

 הוא תשיעי יום היום אותו כי ,תשעה אלא ואינם 'ימים עשרה היוםלספור משתחשך, דכיצד יאמרו '

 .44אבל לענין ערבית אין להם לחזור משום טורח ציבור .הכוכבים צאת עד עשירי ולא

 . כשתחשך ספורל חוזרים, העומר ספירת על וברכו המעונן ביום טעו אם: שו"עכתב ה

 א.וכיח מהרשב"ה, וכן בלבד כתב שדברי מרן כאן מיירי מפלג המנחה ולמעלה )אות יז( שער הציוןב

 ספירת העומר בבין השמשות 

 . תלעשו אויר וכן, יםהכוכב צאת עד סופרים אינם והמדקדקים: )שם( ע"פ הרשב"א שו"עכתב ה

פק מפק אליה רבהה אולם. "ק טו()ס מ"בוכ"פ ה כתב שאם טעה וספר בביה"ש יצא. )סק"ו( מגן אברהםה

זה"ז קים ספירה בה פוסלהרבשבזה, ומצדד דנכון שיחזור ויספור בצאת הכוכבים בלי ברכה. משום 

 ולכן אין לסמוך להקל בספק לילה. ,מדאורייתא

 ספק הוא ש"הידב ,כ"צה קודם אף משתחשך לספור להקל אפשר היה הדין דמן )ס"ק יד( מ"בכתב ה

 נכון נואי מ"מד אלא ,פוסקיםה לרוב מדרבנן שהוא ז"בזה בספירה דרבנן בספק לקולא ואזלינן לילה

 .לילה ודאיב שהוא כ"צה עד ממתינים המדקדקים ולהכי לכתחלה לספק עצמו להכניס

ו בלי ברכה, יספר השקיעה כתב שציבור המתפללים ערבית קודם )ח"ב סימן טז( למשה תפילהבשו"ת 

ולים מן ביה"ש יכהוא ז"פ שיספרו לאחר צאת הכוכבים. ואם כבר שקעה החמה אע םוכשיחזרו לבית

חילה כתב שלכת ' רלב()עמ דיהחזון עובגם ב לספור בברכה. ולכתחילה נכון שלא לברך אלא בצאה"כ.

ה"ש בית בזמן בימו ערם סייאעשרה וחצי דקות מהשקיעה, אולם זמן ספירת העומר הוא לאחר שלוש 

לספור  םמצוה, רשאיאת ה גמריואם יפטרו את הציבור לביתם חלק מהציבור ישכחו לספור ויפסידו ל

 רבנן.כיון דהוי דמ, ברךללים ך ע"ד התוס' שאפילו בספק חשיכה יכומבהסת בברכה תוך זמן ביה"ש.

                                                   
תמה עליו מדוע  )אות טז(הגר"א כתב סברא אחרת לחלק בין תפילה לספירה, משום דבספירה א"צ ציבור. בשער הציון  44

 חידש טעם אחר.
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 סעיף ג':

 בית מבעוד יוםהמתפלל עם הציבור ער 

 מונה יום מבעוד הציבור עם המתפלל (301' עמ א"ח) ויטרי במחזור כתוב (רמב' עמ) אבודרהםה כתב

 ,להלבט רכתיבי שלא ונמצא ןכדי ואברך אחזור בביתי בלילה אזכור אם אמר מימר ,ברכה בלא עמהם

 (כה' ה ז"פ ומוספין תמידין) ם"הרמבלא שהעיר שמדברי א .למצוה ושבועות ימים מניתי הרי אשכח ואם

חר ור בברכה לאולספ וכל לשובי, ולכן אם מנה בלא ברכה לפני כן לא יצא בירך ולא מנה אםמוכח ש

 מכן. 

. יספורו יברך בלילה יזכור םוא. ברכה בלא עמהם מונה, יום מבעוד הצבור עם המתפלל: שו"עכתב ה

 ורויספ רךויב יחזור, צאתל שלא דעתו היה אם, הקהל ברכת על אמן ענה ואפילו: הוסיף רמ"אוה

 .(א"רשב בשם י"ב) בלילה

ן בליבו ולכן יכוו , ד(שו"ע ס)נה הסביר, שמרן אזיל לשיטתיה שמצוות צריכות כוו )סק"ז( מגן אברהםה

מ"א ע"ד הר סק"ח()וסיף וה .טז( )וכ"כ המ"ב ס"ק שאם אזכור בלילה אין אני מכוין לצאת בספירה זו

 ופכית יחזורהוונה כלו  דאפשר דמכיון שאסור לברך ברכה לבטלה אנו מחמירים שרק אם הייתה

"ד סתמא יצא למביאר דמ ק יז()ס" מ"בגם ה ויברך, אבל בסתמא חוששים למ"ד שמצוות א"צ כוונה.

 מצוות א"צ כוונה. 

ל דעתו לא ם הקהונה עתמה, מה התועלת שיש לו במה שמונה עם הקהל, הרי כשמ )סק"ו( ט"זה

משמע  יצא, וממילא לא ברכהבהמונה )והוסיף שהב"י עצמו למד מהרמב"ם שלצאת בכך עד שיברך בלילה בביתו 

הו שאינו י שלא יחשדובור כדהצי . וביאר שסופר עםשהתנאי הנ"ל אינו נכון, שאיננו נכנסים לספק מלכתחילה(

 הואדם זה רוצ בעו"י,מים לכן הציבור מונרוצה לספור. ולבסוף ביאר שמדובר על ספק חשיכה ו

 .)הפמ"ג כתב דאפשר שגם למג"א אפשר לפרש כן( למנות בצאת הכוכבים

ך העיר ול למנות. אנו יכ"ע אילמד מדברי האחרונים שמזמן פלג המנחה לכו )ד"ה מבעוד( באור הלכהה

ום הקלו בזה מששומות ו מקשמכמה וכמה אחרונים משמע ש'מבעוד יום' הכוונה לפלג המנחה, והי

ורת תתתבטל עיקר וספרו לא יבציבור ישכחו ו ושנהגו להתפלל ערבית מוקדם, וחששו שאם לא יספר

החשיב לרבית מקלים יין עלענ, וכמו שספירה, לכן סמכו על מ"ד שכיום הספירה מדרבנן זכר למקדש

 זמן זה כלילה, ה"ה לעניין הספירה.

 סעיף ד':

 השואל את חברו כמה ימי הספירה 

יו שצריך למד מדבר (רמב' עמ) הםאבודרה ',יצא בירך ולא מנה' (כה' ה ז"פ ומוספין תמידין) ם"הרמבכתב 

 היום' לו אומר שאם ',וכך כך והי אתמול' לו שיאמר ,הספירה ימי כמה חבירו אותו ששואל מיליזהר 

 בין נודהיי רההספי זמן שהגיעכ ודוקא .בברכה ולמנות לחזור יכול ואינו מנה שכבר נמצא 'וכך כך

 כך לו לומר יכול הלילה זה המהספיר לנו יהיה כמה לו ואמר יום מבעוד אותו שאל אם אבל השמשות

 .חשש בזה ואין הם וכך



 437 ___________________________________________ השואל את חברו כמה ימי הספירה
 היה מולאת: לו יאמר, הלילה בזה הספירה ימי כמה השמשות בין חבירו אותו ששואל מי :שו"עכתב ה

 כיון, השמשות ןבי קודם אבל; כהבבר ולמנות לחזור יכול אינו, וכך כך היום: לו יאמר שאם, וכך כך

 . כלום בכך אין ספירה זמן שאין

עיקר דאי לא יצא, ', ודום כךשאם משיב לחברו כך ימים ולא מזכיר בתשובתו 'הי )סק"ז( ט"זכתב ה

ליה אוה ר מרדכימאמה םאמנ ."כ()סק מ"בוה )סק"ט( מגן אברהםה מוהמצוה שיאמר היום כך, וכן הסכי

גם  שיזהר מלומר ג(ס"ק נ) "חכהמפקפקים בזה, אך סיים המאמ"ר שאין לדחות דברי הט"ז. כתב  רבה

 'כך וכך לעומר' בלא 'היום', כיון שיש הסוברים שיצא. 

ה לשאלת לל אלא תשובירה כת ספמדוע לא ישיב לחברו 'היום כך וכך' הרי אין כאן כוונ ט"זותמה ה

ר ן אלא להזהי"ע כאת השולצאת. לכן פירש שאין כוונ שדבר זה דומה לאדם שמתכוין לאחברו, 

ר ולמנות וצריך לחזו א יצאאי ללכתחילה שירחיק מזה, אבל אם אירע שאמר לו תשובה של יום זה, וד

ין סיף שיש לעיז, והוות הט"הביא בשם האחרונים שדחו את ראי )ד"ה שאם(באור הלכה ה אךבברכה. 

 שותהשמ בין הז היה שאםוכתב  מצוות צריכות כוונה או לא.בדברי הסעיף הנ"ל בדין המחלוקת האם 

 יאבהד כויןכמ הוי זה ופןדבא מסתברא ,הכוכבים בצאת דוקא לברך תמיד רגיל המשיב הזה והאיש

  .ע"צ ולמעשה. בברכה ולמנות כ"אח לחזור לו ומותר לצאת שלא

קת מ ישנה מחלוהרי מ"ות, ששבלא ברכה ודאי צריך לחזור ולמנ אינו יכול( )ד"ה באור הלכהכתב ה

כבר  אפילו התפללנחה וג המבדין מצוות צריכות כוונה וכן בדין ביה"ש. ולדעתו אפילו אחר פל

  .ערבית אין להחמיר ויכול לחזור ולמנות בברכה כשיגיע זמן הספירה

 יע לשבועות,דם שהגלו קושביארו שמדובר כששא אליה רבהוה פרי חדשבשם ה )ס"ק כב(כתב המ"ב 

אם הכה. ונחלקו ר בברלספוושהרי לאחר מכן אם לא הזכיר השבועות לאו כלום הוא וצריך לחזור 

 .)עיין שעה"צ אות כח(הוא רק במשלם שבועי או לא 

. א. א י"חולכן לא יצ ספירהלל לבפוסקים מובאים עוד כמה דוגמאות שונות למקרים בהם אין כוונה כ

ום' לא אמר 'הי ם, אםפר הימיכתב שהמתקן את חברו שטעה במס )ח"ג פט"ז תשובה ג( לציון אורבשו"ת 

 כה"חתב כ"ג בעומר', יום לון שה. האומר לחברו בליל ל"ג בעומר 'אל תאמר וידוי כיבלא יצא י"ח. 

ה"ה לאומר וו תחנון. ב ומריםאאין ששלא יצא י"ח, כיון שאין כוונתו אלא לומר שהיום הוא יום  )סק"ל(

יון שאין כונה בברכה, זר ומוחו שלא יצא י"ח )שם תשובה ד(אור לציון לחברו 'היום ל"ג בעומר' כתב ה

רי לא ספר שה ' רמח(עמ) עובדיה חזוןוכ"פ ב כוונתו לומר את מספר הימים אלא את שם היום.

ספר, מי שאמר כן ואח"כ לא חזר וש , והוסיף,(1)הלכות חג בחג פ"ו תשובה  גרי"ש אלישיבוכ"ד ה שבועות.

וכך ימים  דו 'היום כךלימו כדי . האומר תוךגשוב אינו יכול להמשיך ולספור את שאר הימים בברכה. 

ברכה.  ר וימנה בלאן יחזוה, ולכשיש ספק האם יכול לחזור ולספור בברכ )ס"ק כט( כה"חלעומר', כתב 

כה, ל לספור בברשיכו ועוד פסקו (ו. חזו"ע עמ' רמ)ו, כט דעת יחוה, )א, קיד( קטנות הלכותבשו"ת  אמנם

 כיון שעוסק במצוות ת"ת לגבי שאר המצוות הוי כמתעסק.
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 אכילה קודם ספירת העומר 

 אם מיהו; רוסופ סקפו, לאכול להתחי ואפילו. שיספור עד לאכול אסורין, הזמן וכשהגיע: רמ"אכתב ה

 דאמר מאןל ע"ד) ךכ אחר וסופר ואכילת גומר אלא להפסיק צריך אינו, הזמן שהגיע קודם לאכול התחיל

 .(דאורייתא הזה בזמן ספירה

ן ילה קודם זמין באכפי הדכתמה, דהול"ל שחצי שעה קודם הזמן גם אסור,  )ס"ק יא( מגן אברהםה

שלאחריו  לה וכל היוםל הליור כתפילת מנחה וערבית. וביאר את דברי הרמ"א דכיון שיש לו זמן לספ

ר ה אין להחמיספיר ספורירים כמנחה שזמנה קצוב מאוד. ובמקום שנהגו שהשמש קורא ללא מחמ

 .כג( )ס"ק מ"בה וכ"כ .ן(ע הזמ)והוסיף דאפשר שהרמ"א דיבר על מקרה כזה ולכן החמיר רק משהגי קודם זמנו

ר מועיל להתי ה איןספירמלשון המ"ב משמע שכל ההיתר הוא רק קודם זמנו, אך משהגיע זמן ה

ד ועו )ד, צט( המש גרותאשו"ת ב אמנם. )ס"ק סג( כה"חהאכילה ע"י העמדת שומר או מנין קבוע, וכ"כ 

 נן.פסקו שהדבר מותר, מכיון שלרוב הפוסקים ספירת העומר בזה"ז מדרב

חק מסעודתו. ה הפסיק"צ לאנו סוברים שספירת העומר בזה"ז מדרבנן, כתב דמכיון שא פרי חדשה

 .מעט ולספור הפסיקלל לככתב שהרמ"א חשש להחמיר כאן, כיון שהוא דבר שאין בו טורח  יעקב

סור להתחיל אה כבר השקיע שזמן ביה"ש חשיב ל'זמנו', ולכן חצי שעה קודם )ס"ק סד( כה"חדעת 

 .' רמו()עמ חזון עובדיהבסעודה, וכ"פ ב

 סעיף ה':

 הסופר אחר ששומע מחברו 

 כמו דלסיים אאדעת חופת, וןהחשב יודע אינו אם :)סימן תקכו( ראבי"העפ"ד הטור בשם ה שו"עכתב ה

 . יצא, כמוהו וסיים מחבירו ששמע עד ושתק, מחבירו שישמע

 ד שידע בשעתברך עיה לא דייק, דמשמע שכל האמור כאן הוא בדיעבד, אבל לכתחיל )סק"ח( ט"זה

ין הברכה בשתיקה בפילו משום דאסור להפסיק א )ס"ק כט( מ"בוכ"כ ה הברכה כמה צריך לספור.

 למצוה יותר מכדי דיבור.

 סעיף ו':

 טעות בדיבור או במחשבה בספירה 

 )יב.(שנינו בברכות 

דעתא דשכרא בריך אופתח כסא דחמרא בידיה וקסבר דשכרא הוא, ו"פשיטא, היכא דקא נקיט 

הכל שולם אם אמר ן: על כי אמר שהכל נהיה בדברו יצא, דהא תניצא, דאי נמ -וסיים בדחמרא 

פתח ובריך  רא הוא,יכא דנקיט כסא דשכרא בידיה וקסבר דחמיצא. אלא, ה -נהיה בדברו 

 אזלינן?" חתימה בתר ברכה אזלינן, אואדעתא דחמרא, וסיים בדשכרא, מאי? בתר עיקר 

: הגי' שלפנינו היא גי' רש"י )וביתר אריכות לעיל סימן רט(נסכם בקצרה את דברי הראשונים בסוגיא זו 

ולדעתו הכוונה מעכבת את הברכה, ולכן גם אם סיים לבסוף במטבע הנכון, יתכן שמחשבתו מעכבת 
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אמנם הגמ' היא על חסרון בכוונה בשעת הברכה. גי' הרמב"ם שונה, אך גם לדעתו שאלת את הברכה. 

 . כוונה חסרון בשביל נפסדת הברכה שתהא מקום בשוםהראב"ד סובר שלא מצינו 

מר', ונזכר ים לעויום ארבעה ימלמד מגמ' זו דה"ה למתחיל לברך ע"ד לומר 'ה (175' עמ שם) ראבי"הה

ם בעה. שבשניהם בארסיימשה ובטעותו וסיים בחמשה, וה"ה ההיפך אם התחיל לברך ע"ד לומר ח

הברכה שמרא, ואע"פ ן לחוזלינצריכים לחזור מכיון דהיא בעיא דלא איפשיטא ובספירה דאורייתא א

העיר,  ב"יה אולם. ברכה בלי אינה מהתורה, כיון שהספירה מהתורה וצריך לחזור, לא שייך לספור

 במידי קאספי יאהו ,למאבע מדרבנן אלא אינהשעפ"ד הר"ן וסיעתו לעיל שספירת העומר עכשיו 

 .ומברך חוזר ואינו .(לד שבת) ולקולא דרבנן

 ייםוס נזכרו', ד שהם בורס שהוא', ד היום דלימא אדעתא ה"אמ י"בא: ואמר פתח אם :שו"עכתב ה

 . רךומב וזרח אינו', בה סייםו וטעה, ארבעה דלימא אדעתא ופתח' ד שהם, איפכא או'; ה והם', בה

 )ס"ה( שלבו, וכ"כ הר שקרי אמחוזר ומברך, שהר 'חמישה'פסק שאם ביום הרביעי טעה וסיים ב ב"חה

ה כבר , שהרי בברכר שניתא יספוסובר שלא יחזור ויברך אל )ס"ק יב( מגן אברהםה אך. )ס"ק לב( מ"בוה

לה לא ידע מתחיע"פ שאצא, יצא, אא"כ הפסיק הרבה. ואם נזכר תוך כדי דיבור ואמר 'ארבעה' י

 שהיום ד'.

ר, ביא (ה או איפכאה"ל ד"יין ביע. )סק"ט ט"זהבשונה משאר המפרשים הסוברים ש'סיים' הכוונה ספר. 

כוונה , אבל אין הך וכך"ד כעע באומרם 'סיים' הוא סיים את מטבע הברכה כוונת הראבי"ה והשו"ש

הנכון או  נכונה ליום כוונהיה בה'סיים' היינו ספר. ולדעתו עיקר הנקודה היא האם כל מטבע הברכה 

חזור אוי, צריך לרה כרספי לא. ולכן סובר שאם היתה הברכה כולה בטעות אלא שנזכר אח"כ בשעת

שום יוצא בזה, מוגן וים כהועוד סוברים שבכה"ג יסי מאמר מרדכיה אולםור. ולברך שנית כשיספ

 .לב( ס"ק) מ"בה לה' על עצם המצוה. וכ"כ השהברכה אינה על היום אלא הודא

 סעיף ז':

 שכח לספור כל הלילה 

סובר  (ד"ע ל עצרת' הל) ג"הבם: נחלקו הראשונים מה דינו של אדם ששכח לספור כל הלילה ונזכר ביו

 ואם קצורל לילהב מצותו' עא.()שכ"נ מהמשנה  (זכר ה"ד. סו מנחות) התוספותוהוסיפו  שיספור ביום.

)כ:. ילה שנה במגסתם מכ יקרעשנראה  )ספר הישר חי' סימן תי( ת"ר הביאו בשם אבל'. כשר ביום נקצר

"ק . ובגמ' במוום לא''דלילה בי והגמ' מדייקת ,''כו העומר לקצירת כשר הלילה כל' מובא במנחות עב.(

סחים סימן )סוף פא"ש רעלו הך הכמובא דמכיון שקציר העומר מצוה אין נקצר אלא בלילה. ומפני  )ג:(

 .כהבר בלא ביום וריספ בלילה ספר ולא שכח שאם (תתג' סימגילה ) מרדכיוה .(ז) ן"רה, מא(

 . ברכה בלא ביום יספור, הלילה כל בירך ולא שכח :שו"עכתב ה

 ספק, ובאלחי יקאספ פקסביאר, שמכאן ולהבא סופר בברכה מכיון דהוי  )אות מה(שער הציון ב

 הרבה עפ"כא, ביום הספיר דאין הפוסקים כדעת ת"לוא, לעת המעת כל זמנה ספירה דבדיעבד

 . תמימות בעינן לא זה ולענין זה את זה מעכבין הימים דאין מסכימים פוסקים
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 סעיף ח':

 השוכח לברך באחד מימי הספירה 

ום יא האם כל יהוקתם מחל נחלקו הראשונים מה דינו של אדם ששכח לספור באחד מהימים, ושורש

קיים חד כבר לא יאיום  שוכחהויום הוא מצוה בפנ"ע או שמא כל ימי הספירה הם מצוה אחת, ואזי 

 את המצוה בשלמותה ושוב אינו יכול לברך עוד.

ם טעמו משוו. שלאחריו םבימי עוד יברך שלא (ג"ע קלג מנחות' הל) ג"בהבשם  כתבו )שם(התוספות 

אנשי תב "והיכא דאה שכיר מן יב()הל' עצרת סיאולם המעיין בדברי בה"ג  תמימות.שבע שבתות דבעינן 

הל' קר כדבריו בשהעי משמע ם()סוף פסחיולא בריך על ספירת העומר מאורתא, מברך למחר". מהר"ן 

 . קמן(מובאת לההודאי י)שזוהי דעת רב מסכים שלא יברך עוד בימים שלאחריו  עצרת, ואינו

ינו א ר"ישגם  (אמ' סי) כתב ש"ראה. 'יתכן ולא הוא גדולה ותימה' עליו כתבו (שם) תוספותה אולם

אם שכח ש יונה רבנוו האי רבוכ"ד  .עצמה בפני מצוה ולילה לילה כלמסכים לדעת בה"ג, משום ש

 יא.הפנ"ע וה במשום שלדעתם כל לילה ולילה מצ באחד מהלילות יברך בשאר הלילות.

 לאחריו, חוץשימים ביברך  הסובר שאם שכח באחד מהימים )בסידורו, עמ' קנה( רס"גדעה נוספת של 

  מהלילה הראשון שאם שכח ולא בירך בו שלא יברך עוד.

 ון לספור לאהראש ח בלילההסובר שהשוכ מנחות עמ' תרסה()מובא בבה"ג הל'  יהודאי רבדעה דומה של 

 ת ביום.ה יכול למנובליל מנה יספור בשאר הלילות משום דבעינן תמימות, אבל בשאר הלילות אם לא

 לאב ימים רבשא סופר, מיםי משאר בין ראשון יום בין, מהימים באחד לברך שכח אם :שו"עכתב ה

 .ברכה

ים ויענה המברכמו מאחד אשבמקרה כזה נכון שישמע הברכה מהש"צ כתבו אליה רבה הופרי חדש ה

 .)ס"ק לז( מ"באמן בכוונה לצאת ואח"כ יספור. וכ"כ ה

כה ה אז בלא בר"ש ומנביהבום שאם נזכר בסוף הי )או"ח סימן רסח. הובא בשע"ת כ( דוד ביתכתב בשו"ת 

)ס"ק  ה"חכוב זה קצת.גמגם ב (ת יזו)א ברכ"יימנה שאר הימים בלא ברכה, דאין ספק ספיקא גמור. אך ה

 מ' כ(עמעדני שלמה ) וירבךא "זגרשצידד שאינו יכול להמשיך לספור בברכה בשאר הימים. וכ"ד ה פג(

ית לוי )קובץ מב נרוואז גר"שה, דעת מאידךמשום שיש ס"ס לחומרא, שמא ביה"ש הוא היום שלאחריו. 

ס, ברכה משום ס"בימים השאר בה, וימשיך לספור שיספור בביה"ש בלא ברכ ענייני ניסן עמ' עב אות ו(

כתב  שובה ו(ת)ח"ג פט"ז  לציון אור , ושמא ביה"ש הוא עדיין יום. ובשו"תבפנ"ע שמא כל יום הוא מצוה

 אחר מכןברכה, ואם נזכר לבדקות מהשקיעה יספור בשאר הימים  25שאם נזכר לספור לפני שעברו 

 13.5שרק עד  כתב (מ' רלחע"ע יו"ט . חזו)ח"ד סוס"י מג אומר יביעבשו"ת יספור בשאר הימים בלא ברכה. 

ר פור אלא לאחלא יסשזהר ישמכאן ואילך  כדי שיעלה לו לאותו יום, והוסיף ספורדקות יכול ל

 צאה"כ שלא יהא כתרתי דסתרי.

 ק"עש בליל לספור ששכח מיב )או"ח סימן סו( אמת זרעבשם שו"ת  )אות ה(כתב המחזיק ברכה 

 יספור הוא יום שעדיין כיון מ"מ בלילה ספר שלא נזכר ואז ,גדול י"מבע שבת של ערבית והתפללו
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כתב שמי שקיבל שבת  )ח"ד סימן צט אות ג( משה אגרותגם בשו"ת  .בברכה הימים ושאר ברכה בלא

 מבעו"י או אפילו התפלל ערבית מבעו"י ונזכר שלא ספר, יספור בלא ברכה ולאחר מכן ימשיך לספור

 .)עמ' רמב( חזון עובדיהוכ"פ ב בברכה.

לא ם בספירתו לאחרי וציאמי ששכח לספור יום אחד, נחלקו הפוסקים האם יכול להיות ש"צ ולה

ם בש ת יט(וא) ברכ"יוכ"כ ה סובר שאינו יכול להוציא אחרים בספירתו. )אות ח( פרי חדשברכה. ה

סוף ) קודש קראימה אך. (ימן רסזס)שם ובית דוד  )שם(וסמא דחיי  )בעי חיי או"ח סימן כט(תשובת כנה"ג 

  .עליו חלק הסימן(

בטלה הן ברכות ל שברך רכותנחלקו האחרונים מה דינו של אדם ששכח לספור יום אחד, האם כל הב

 ,מאידךפרע. טלה למות לבכתב שהן ברכ )עבודת הקודש מורה באצבע אות ריז( חיד"אלמפרע או לא. ה

 רבכ"פ בשו"ת וטלה. רכות לבכתב שאינן נחשבות לב פ ד"ה ובנדון הספירה( )עמ' סופרים קנאתבשו"ת 

 ועוד. )ג, לב( פעלים

 אור , כתב בשו"תארוך יתוחנומי שיודע שלא יוכל לספור יום אחד מימי הספירה כגון שקבעו לו 

ום ר בברכה עד ילספו רשאי לו לחשוש שכל ברכותיו יהיו לבטלה, אלא שאין )ח"א סימן לו( לציון

כה ולספור בבר המשיךלכול יולאחר מכן יספור בלא ברכה. וביאר, שהטעם שהשוכח אינו  ,הניתוח

' יש מדין 'תמימותשום שמ, אלא ()דאל"כ לא היו מברכים על כל יוםמשום שכל הימים הם מצוה אחת  האינ

פר טלה, שהרי סנן לבוח איברצף אחד, ומשום כך הברכות שבירך קודם הניתלספור את כל הימים 

מוטל עליו  ון שכעתדמכי "ט()הליכות שלמה פסח פי"א ס אוירבך גרש"זימים אלו ברצף אחד. וכ"ד ה

 ועוד. )קובץ תשובות ח"ג סימן פג( אלישיב גרי"שלספור יכול לברך, וכ"ד ה

בית בפירת העומר פור סגיל לסשרב שר סימן קנז בהע' לסימן צו( )ח"ג סימן צו וח"ד הלוי שבטכתב בשו"ת 

 משיך ולברך,כל להא יולהכנסת ושכח לספור יום אחד, רשאי להמשיך לספור בברכה משום שאם 

ימים אין ספירת השסקים הפו יגרום בזיון לכבוד התורה וכבוד הציבור, ובשעה"ד אפשר לסמוך על

הוא שלא יברך ו פלליםד המתכתב שיכול לבקש מאח )סק"י( כימאמר מרדה מעכבת מיום זה על חברו.

 יוציאנו י"ח בברכתו.

 המסופק אם ספר לילה אחד 

רכה מכאן ור בבאו לא, יספ האדם מסופק אם ספר לילה אחד אם (ז"ל סימן א"ח) הדשן תרומתב כתוב

בשאר הימים וספק, החמת הלאה. ודאי אם מדובר כשנזכר באותו יום צריך לספור בלא ברכה מו

"כ לה הבא, אעפד הליספק עב. אלא אפילו אם לא נזכר )משום שלא דילג יום אחד לגמרי(יספור בברכה 

ה, ו סופר בברכב אינד שוסופר בברכה מחמת הספק. ואע"פ שבסתמא דעתו כבה"ג שבשוכח יום אח

 הספק סומכים על הסוברים שממשיכים לספור בברכה. במקום

 לאב ימים רבשא סופר, מיםי משאר בין ראשון יום בין, מהימים באחד לברך שכח אם :שו"עכתב ה

 . בברכה מיםי בשאר יספור, ספר ולא אחד יום דילג אם מסופק הוא אם אבל; ברכה
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 סקיםפו אותןכ הלכה שמא שדילג ל"ואת כלל דילג לא שמאביאר שיש כאן ספק ספיקא,  חדש פריה

 חמתמ ברכה יבל ולספור ורלחז שדינו דבר בכל ה"הוכתבו האחרונים ד. ע"בפ מצוה הוא יום דכל

  .בברכה לילותה שאר יספור וספר חזר לא אם ספק

 קטן שהגדיל וגר שנתגייר 

וא בפנ"ע, הוה וא מצהיום נ"מ נוספת למחלוקת האם כל ימי הספירה הם מצוה אחת או כל יום ו

כיון מרתו או שמא ל ספירך עמקרה של קטן שנעשה בן י"ג באמצע ימי הספירה, האם יכול מעתה לב

 פירה.ל הסשלא התחיל את המצוה השלימה בהיותו גדול, שוב אינו יכול לברך ע

נחשבת  (התורה טור מןפ)שהיה אז הסתפק האם הספירה שספר בקטנותו  )מצוה שו( מנחת חינוךה

ן ו חסרון מדיספירתין בעניין זה שהוא חייב מהתורה להמשיך לספור משהגדיל, ואלספירה, ל

  'תמימות', וצידד שחייב להמשיך לספור מהתורה.

 העומר ימי תוך דילשהג שקטן (א)כת"י, ח"ג או"ח סימן  הארץ פריהביא בשם ספר  )אות כ(הברכי יוסף 

 בו מונה לעומר ןראשו ביום תגיירנ ואם ,ברכה בלא הימים שאר מונים העומר ימי תוך שנתגייר גר וכן

  .בברכה כ"ואח ברכה בלא ביום

. כ"ג סופרים חינוךל גיעושהם שהקטני ,כתב שמ"ש הברכ"י לגבי קטן לא שייך בזמנינו תשובה שעריה

גם , ק צד()ס" כה"חכ"פ ו .מברך דאינו פשיטא העומר מימי עברו וכבר שהגדיל עד ספר לא ואם

ידד ברכה, וכן צספור בלמשיך מסובר שאם ספר עד עכשיו  )הליכות שלמה פסח פי"א ס"י( גרש"ז אוירבךה

ריך שב לספירה, צנו נחכשיו איע, והעיר שגם אם נאמר שמה שספר עד )ח"א סימן לו( לציון אורבשו"ת 

ם פירה, גם אסף היהא רצשימות' )ולדעתו העיקר ב'תמ להמשיך לספור בברכה מדרבנן משום מצות חינוך

ת, אבל תמימו לא חשיב שדוקא בחיסר ממש )ב, עו( צבי הרשו"ת בוכ"פ  .בתחילה היה קטן כשספר(

 ימן תקלט(ס)או"ח  נזר אבני שו"תב, מאידךאין הכרח לומר שלא יתחייב בימי גדלותו.  םכשספר כל הימי

לל ינה חשובה כטור איה פמכיון שמצוה שעשה בעת שה כתב שאינו יכול להמשיך ולספור בברכה.

ינו שום שהקטן אמ עיל.לברכ"י הוכהכרעת  (. חזו"ע יו"ט עמ' רכא)ג, כח אומר יביעוכ"פ בשו"ת  למצוה.

מחות להוסיף שאין ולבד. יו במחויב במצוות אפילו מדרבנן, ומצות חינוך אינה מוטלת אלא על אב

 בקטן שהגדיל בימי הספירה אם ממשיך לספור גם אח"כ בברכה.

 סעיף ט':

  בליל שבת ומוצ"שזמן הספירה 

י אע"פ שבמוצאדוש, וחר הקישבליל שבת או יו"ט מברכים וסופרים לא )סימן ס(תרומת הדשן ב כתב

. :(קה פסחים)ום ת יציאת הי, הוא משום שמאחרים אהבדלה קודם ולספור לברךנוהגים  ט"ויו שבת

  ם.יציאת היות אחר אדי לולכן כשיוצא שמקדשים ומבדילים על הכוס יחד, סופרים קודם לכן כ

 ,תתקבל וקדיש קדושה רסד שאומרים אחר העומר לספור נהגושבמוצ"ש  (רמ' עמ) אבודרהםה כתב

 עד אלא םשל אינו קדיש שאותו מפני התפילה לאחר שאומר הקדיש אחר מיד סופרים שאין והטעם

 .לילות בשאר כמו תתקבל קדיש אחר אלא לספור ואין לעילא
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, ט"וי תשב וצאיובמ; הכנסת תבבי קידוש אחר וסופרים מברכים טוב יום וליל שבת ליל :שו"עכתב ה

 קידוש ראומ דאז, שבת יבמוצא פסח של האחרון טוב יום וכשחל; תתקבל קדיש אחר הבדלה קודם

 יין לו אין אםו: רמ"אהוסיף הו. הכנסת בבית הכוס על שמברכין קודם לספור יש, אחת בפעם והבדלה

 .ו"רצ סימן ל"ע, ז"יקנה לקדש וצריך

שבת כמה ה תאכדי להקדים  ביאר שבביהכנ"ס מקדימים את הקידוש לספירה, )ס"ק יד( מגן אברהםה

 ט(ל"ק ס) מ"בוכ"כ ה ירה.שאפשר, אך בבית סופרים קודם הקידוש משום שאסור לאכול קודם הספ

 ושאר אחרונים.
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 איסור אכילת 'חדש'
 סעיף י':

 45הקדמה 

 חדש: על איסור אכילת )ויקרא פרק כג, פסוקים י, יד( התורה מלמדת אותנו בפרשת אמור

ֶהם ִכי  ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ר ֶאל בְּ בֵּ ן לָ ל ָהָאֶרץ אֲ אּו אֶ ֹבָת "דַּ ִציָרּה ֶשר ֲאִני נֹתֵּ ֶתם ֶאת קְּ רְּ צַּ ֶכם ּוקְּ

ן... כֹהֵּ ֶכם ֶאל הַּ ִצירְּ אִשית קְּ אֶתם ֶאת עֶֹמר רֵּ ֲהבֵּ ָק  וַּ ֶלֶחם וְּ כַּ י לִ וְּ לּו עַּ וְּ ֶמל ֹלא תֹאכְּ ֶזה רְּ ּיֹום הַּ ד ֶעֶצם הַּ

דֹ ת עֹוָלם לְּ יֶכם ֻחקַּ ן ֱאֹלהֵּ בַּ ד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקרְּ יֶכםֹרעַּ ֹכל מֹשְּ  תֵּ יֶכם"בְּ  בֹתֵּ

קצירת  ה חדשה לפניתבוא צירתמפסוקים אלו למדנו על שני איסורים הקשורים זה בזה. א. איסור ק

התבואה סור לאכול מומר אן העת קצירכם'. ב. עד הבאת קרבהעומר, שהרי העומר צריך להיות 'ראשי

 החדשה.

 ןכ ועל, תבתבואו היא בריות של מחייתן שעיקר לפי, המצוה משרשיכתב:  )מצוה שג( חינוךבספר ה

 עולםה מן נהנהה כל שאמרו מה ןוכעי, בריותיו מהן יהנו טרם נתנם אשר לה' קרבן מהן להקריב ראוי

 .בומטו לקבל ראויין שנהיה עצמינו להכשיר זה וכל. מעל ברכה בלא הזה

 חדש איסור משום הב יש שליש הביאה שלא דתבואההעלה  )יד, סח. הובא בפת"ש ב( אפרים ביתבשו"ת 

 פסחים) מאירי, (וצרק ה"ד כג. פסחים) פותתוס אולםועוד.  )סימן ד( שאגת אריה, וכ"ד בחלה שחייבת כמו

 ועוד כתבו שתבואה שלא הביאה שליש מותרת באכילה משום חדש. (כג.

 תערובת מאיסור חדש 

אין ו, עיסהה כל אסורל, ופסק חדש של בשמרים שנלושה דן במקרה של עיסה )יו"ד סי' רצג סק"א( ט"זה

דעת ר"ת בע"ז  )כןטיל לא ב באלף . כל מידי דלטעמא עבידי אפילואמועיל ביטול בשישים מתרי טעמי: 

לו  ר שיש. חדש הוא דבב. לד. ד"ה דורדיא לגבי שמרי יין נסך שאם נתנן בעיסה כל העיסה אסורה. וכ"פ שו"ע קכג, טו(

 . ובשו"תדש(ח של )תשובת הרא"ש ריש כלל ב, לעניין שכר שנעשה משעורים מתירין ואפילו באלף לא בטיל

אות ) כה"ח. ובחדשד במשקה מיריןמחל אף בשמרים להקל תבכ )סימן סה. הובא בפת"ש ג( יעקב משכנות

 לו יןאכעת ש יוןכ ,מתיריםה יש בניסן ז"י עד תתקלקל העיסה אםכתב ש קיח. בשם החק יעקב אות כד(

היקל  (יד אות ז"בזה" חדש" מערכת ח"בשד ד"הו, יקותיאל תורת' ס בשם כז' סי) חן תשואות, בספר מנגד. מתירין

 .בזה

 פליטת איסור חדש מכלים 

שאין נזהרים  )ס"ק מח( מ"בוכ"כ ב )תפט, יז( מגן אברהםוהביאו ה )סימן קלב אות טו(בתשובה  רמ"אכתב ה

בפליטת כלים, אם לא שברור לו שנתבשל בו מתבואה חדשה, ונראה שאף בזה אין להחמיר אלא 

בתוך מעת לעת מן הבישול הראשון, שלאחר מכן הוא נותן טעם לפגם ויש לסמוך על המקלים. 

                                                   
 לכות 'מצוות התלויות בארץ' סימן רצג, הרוצה להרחיב בדינים אלו יע"ש באורך.מתוך סיכום ה 45
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כתב שבזמן שניתר איסור חדש ניתרות גם בליעות של חדש  )ח"י סי' קפג אות ב( הלוי שבטובשו"ת 

דבר . בשו"ת )אשרי האיש פסח פס"ג אות ח( גרי"ש אלישיבשבכלים ואין צריך להגעיל את הכלים, וכ"ד ה

ם פסק שהיוצא לטיול בחו"ל אינו צריך להחמיר להגעיל את הכלים, כיון שסת )יו"ד ח"ב סימן תז( חברון

 כלים אינם בני יומם.

 אף, ילהל לינת קדירהה על עבר ולא, חדשה תבואה בקדרה בישלו אםש כתב )אות יד( ילקוט יוסףב

 שיםיש אין ואם. רההקד כנגד בתבשיל שיםיש שיהיה להצריך להחמיר יש לדידן לארץ בחוץ

 מין דרהבק בישל ואם. וךלסמ מה על לו יש המיקל אך, התבשיל לאכול שלא להחמיר יש לכתחילה

 את התירל יש, אחר תבשיל בה בישלו כך ואחר, לילה לינת הקדרה על עבר ואם. להחמיר יש, אחר

 ספק קדרהב בישלו אם כןו. ישראל בארץ ואפילו. הקדרה נגד ששים כשאין אף לכתחילה התבשיל

 בקדרה וובישל עברו אם וכן. הקדרה נגד ששים כשאין גם התבשיל לאכול להקל יש, חדש איסור

 רהבקד לוביש םא ספק שיש או ,יומן בני שאינן כלים סתם בכלל והוא, חדש איסור בעבר בה שבישלו

 לכתחילה.  התבשיל לאכול להתיר יש, לא או לעת מעת תוך זו

 הנאה מחדש קודם העומר 

 :)י, ח(שנינו במשנה מנחות 

בי רביאה שליש. לא הש עד "קוצר לשחת ומאכיל לבהמה. אמר רבי יהודה אימתי בזמן שהתחיל

 שמעון אומר אף יקצור ויאכיל אף משהביאה שליש"

, קטוף ידי על לאא קצירה ידי על שלאשיכול להאכיל לבהמתו  )פסחים כג. ד"ה אע"פ( מאיריכתב ה

 אות ה() סףיו ילקוט"כ ב. וכאסורה עצמה שהקצירה אלא בהנאה הוא מותר באכילה שאסור פ"שאע

 או, תולבהמ חדשה בואהת להאכיל מותר ולכן. בהנאה מותר אבל באכילה אלא אסור החדש אין"

  ."שלו גוי לפועל

 לע שחלה מניעה אהאיסור הי אם לחקור יששכתב ד )פ"ו מהל' חמץ ומצה ה"ז ד"ה אולם( מחאור שועיין ב

 חפצא איסור הויד או, החדש כל על המונח איסור זה ואין, בבכוריו אלקיו פני קדמו עד לעכבו האדם

 .ו()ה, ר כותהל משנהוכן דן בשו"ת . זמני איסור דהוא גב על אף, וכלאים כערלה

 ?אלו מינים אסורים באיסור חדש 

 . ובגמ' במנחות ע. )א, א(שנינו במשנה בחלה 

ושיפון הרי אלו  46"חמשה דברים חייבים בחלה החטים והשעורים והכוסמין ושבולת שועל

אסורין בחדש מלפני הפסח ומלקצור מלפני העומר ואם חייבין בחלה ומצטרפין זה עם זה ו

 השרישו קודם לעומר העומר מתירן ואם לאו אסורין עד שיבא העומר הבא"

                                                   
 .(1' הע ג"ה ג"פ) הארץ חוקות' בס' עי בימינו השועל שבולת לזיהוי 46
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המקור בו למדים חז"ל שאיסור חדש חל על חמשת המינים, הוא מגזירה שווה 'לחם' 'לחם', באיסור 

ר 'לחם עוני', מה מצה האיסור חדש נאמר 'ולחם וקלי וכרמל...' וגם באיסור אכילת חמץ בפסח נאמ

 הוא מחמשת המינים ולא באורז ודוחן, כך איסור חדש נוהג רק בחמשת המינים ולא באורז ודוחן.

 לחםו: נאמרש, בניסן ז"טב שהוא העומר שיקרב עד המינים חמשת מתבואת חדש לאכול : אסורשו"ע

 הזה. היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי

  וכיוםאיסור חדש בזמן ביהמ"ק 

 שנינו במנחות סח. וסוכה מא.

. משחרב ם ולהלןד. הרחוקים מותרין מחצות היוהותר חדש מי -: משקרב העומר משנה"

תורה הוא הה: והלא מן ' יהודר רבהמ"ק, התקין ר' יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור. אמ

הן הלן? מפני שול יוםהות אסור, שנאמר: עד עצם היום הזה. מפני מה הרחוקים מותרין מחצ

 -ים ית המקדש קיזמן שבו: ב: רב ושמואל דאמרי תרוייהגמראיודעין שאין ב"ד מתעצלין בו. 

י, י קראי כתיבמא? תרתיר; מאי טעהאיר מזרח מ -עומר מתיר, בזמן שאין בית המקדש קיים 

ים, יית המקדש קזמן שבבאן ככתיב: עד )יום( הביאכם, וכתיב: עד עצם היום הזה, הא כיצד? 

ן ממרה, דאמר: הודה איבי רכאן בזמן שאין בית המקדש קיים... רבן יוחנן בן זכאי בשיטת 

 עד בכלל": עד וסברהתורה אסור, שנאמר: עד עצם היום הזה, עד עיצומו של יום, וק

 .ז"ט יום כל אסור, עומר דליכא, פסק: האידנא שו"עמרן ה

 מתי מותרת התבואה בחו"ל 

 איתא:בהמשך הגמ' שם במנחות 

קסברי: חדש  שבסר, גהי"רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע אכלי חדש באורתא דשיתסר נ

רי: דשבסר, קסב בצפרא כלובחוצה לארץ דרבנן, ולספיקא לא חיישינן. ורבנן דבי רב אשי א

ספיקא להנף,  םווכי תקין לי חדש בחוצה לארץ דאורייתא, ורבן יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר,

שבסר נגהי ורתא דבא מר רבינא, אמרה לי אם: אבוך לא הוה אכיל חדש אלאלא תקין. א

 תמניסר, דסבר לה כר' יהודה, וחייש לספיקא"

 ש"ראוה .(כח) רי"ףכ"פ ה"ח. ויל ילמדברי רבינא עולה שבחו"ל איסור חדש נוהג כל יום י"ז עד תחילת 

 .)מאכלות אסורות פ"י ה"ב( ם"רמבה וכ"פ פסחים. בסוף (מב' סי)

 . ח"י ילל תחלת דע ז"י יום כל אסור, ימים' ב שעושין, פסק: ובחוץ לארץ )כאן. ואו"ח תפט, י( שו"עמרן ה

 חדש נוהג בארץ ובחו"ל 

 )לו:(שנינו בקידושין 

רץ אנוהגת בין ב -בארץ  לא בארץ, ושאינה תלויהאאינה נוהגת  -"כל מצוה שהיא תלויה בארץ 

 וכלאים; ר"א אומר: אף החדש"בין בחוצה לארץ, חוץ מן הערלה 
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שכן עולה  חו"ל,בבארץ בין  דקי"ל כר' אלעזר שהחדש אסור בין (סב' סי) ש"ראוה .(טו) ף"ריה וכתבו א

ות פ"י מאכלות אסור) "םרמב", וכ"פ המקום בכל התורה מן אסור החדש" )ערלה ג, ט(מסתימת המשנה 

 רק התירולבד, בור מדרבנן שחדש בחו"ל אס מהרי"לליקוטי ו (שכח' סי א"ח) אור זרועדעת ה אך ב. ה"ב(

 כ"אחו סתם ל"ה מ"א, מ"כר ערלה בסוף משנה שסתם ק, ואע"ג"כת שהלכה ל"דס תפט, יז: טעמם מג"א) נכרים בשל

, מג.( עדיף )כ"כ תוספות בחולין בתרא סתמא כן סתמא, ואם כ"ג ל"ה בסתם ק"ת דברי בקידושין ששנה כיון מחלוקת, ועוד

שבחו"ל  קמן()מובא ל תרומהדעת ה ג .ק("כת הלכה ל"קי דוכתא דבכל לכללא הדרינן מ"מ למשנה סדר דאין גב על ואף

 מותר לגמרי.

עוד  ל."בח ןבי ארץב בין הגנו החדש איסור :פסק להלכה כעמודי ההוראה )יו"ד רצג, ב( שו"עמרן ה

 .כוכבים עובד בשל בין ישראל בשל בין נוהג החדש איסור כתב:

שנה, וכתב  בשום מחדש כתב שכיום אנו רואים שכמעט כל חכמי ישראל אין נזהרים )סק"ד( ט"זה

 העולה מהגמ'וחו"ל בוהג נתחילה ללמד עליהם זכות מכך שבגמ' בקידושין לח. נחלקו האם חדש 

ף שהרי" ג בחו"ל. אלאשאינו נוה קמא כתנא דהלכה לומר לנו והיה, בזה הלכתא איפסקא לאד

 שכר ייתבשת יםיתלו אדם לש דחייו הדחק שעת שהוא אלו במדינותכר"א. לכן הביא שוהרא"ש פסקו 

 לכהה איפסקא דלא ןכיו הדחק בשעת עליו לסמוך קמא תנא הוא כדאי שועל ושבולת שעורים

 . א"כר בגמרא בפירוש

ת ו"לל בחו"ל, בשורה כנה אסכתב שיש הסוברים שכיום תבואת חדש אי )סעיף ה, וכח( ערוך השולחןב

ש, ורק ורה משום חדנה אסה שאיפסק שיש להימנע מלאכול אם אין תבוא )יו"ד ח"ב סימן תז( דבר חברון

 בזמנם שהדבר היה תלוי בחיי נפש סמכו על השיטות המקלות. 

 דין סתם תבואה וספקה 

ומר ושני ודם העקשרשה שאין לחוש מספק על התבואה לאוסרה שמא לא נ )כלל ב סימן א( רא"שכתב ה

א היא ק ספיקא, שמוא ספן שהטעמים לכך: א. משום דסמכינן על הרוב שנשרש קודם לעומר. ב. כיו

עיתים תב של. אולם כעומרה לפני נשרשה שמא זו שנה מתבואת היא ואפילומתבואת השנה שעברה, 

זה לא ביר שבזמן הרף וסו חוזרעו את התבואה, כגון אם היה חג א יש לברר עם עובדי האדמה מתי

 אחר נזרעו םשהשעורי יבודא יודע אדם אם ליזהר כתבו שיש )קידושין לו: ד"ה כל( תוספותזרעו. גם ה

 רובד כיון םהשעורי כל אסורל אין ומספק מהם יאכל שלא בניסן ז"ט אחר דהיינו העומר הקרבת זמן

 הגה"מא וכן הבי כר מהגויים.לגבי קניית ש (תקא' סי) מרדכיוכ"כ ה בניסן. ז"ט קודם נזרעו השעורים

 בואותת דרוב לאסור אין דמספיקא י"ר שהשיב (ד - קמב לאוין) בשם ספר מצוות )מאכלות אסורות פ"י אות ג(

 פיל עוריםש לאכול שלא ועצמ על להחמיר נוהג היה ם"העומר. והר קודם ונשרשות נזרעות שלנו

 מותר יםשעור צירלק פסח בין וז חומרא לפי מאוד, ואפילו לפני וסמוך או הפסח אחר נזרעות שרובן

  מהם. לאכול

 תבואה ובמיני הביא דבריהם להלכה שסתם תבואה מותרת לאחר הפסח מכח ספק ספיקא. רמ"אה

 לו יש אז, פסח לאחר ושעורים שועל שבולת שזורעין מדינות במקצת כגון, פסח לאחר ודאי שזורעים

 ורוב, נעולות המדינות דלתות שאין לא אם, ה: לפני הקציר אין שום חשש( ש"ך)הקציר  אחר להחמיר
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, פסח לאחר נמשכים החורף שימות בזמן וכן. (הגה"מ) הפסח קודם שזורעין אחר ממקום באה התבואה

 להורות אין אבל. הסתם מן ולחוש להחמיר יש, הנזכרים דברים פסח לאחר זורעים ההוא הגליל ובכל

  .)רא"ש(מזידין  יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב כי, אלו ממינים ואכילתן שתייתן שרוב במקום לאחרים

מאכלות ) רדב"זבצינו כן מואולם נראה שהיתר הרא"ש אינו אלא בס"ס, אבל בספק אחד לא מתיר. 

 מרא.א לחותוריישספק אם השרישה קודם העומר הרי היא אסורה משום שספק דא אסורות י, ד(

שזהו  ז(. והביאו ערוה"ש סט"י, נוק) ש"ךואע"ג שחדש הוא דבר שיש לו מתירין ואינו מותר בס"ס, יישב ה

 .ר כללאיסו ולא בס"ס בגוף האיסור שאין כאן, דווקא בתערובת שיש ודאי איסור

 בנחש כיצד, (ג ןסימ) אשמ מוצל מהאוד שאלה מביא רעק"אא.  :קשיים מספר עולים א"הרמ בדברי

 או סורהאי זמן לפני גדלה התבואה האם: אחד ספק על מדובר למעשה הרי, ספיקא-לספק הדבר

נה , דאם הוא משי נ"מה שתשיישב, דשפיר הוי ס"ס ויש בז )סעיף טז( ערוך השולחןועיין ב לאחריו.

"ס סוכללא הוא ב עומר,האת  שעברה אין מביאין ממנו את העומר, ואם הוא משנה זו מביאין ממנו

 תנוספ בבעיה דן (סק"ח, קי) טבהי בארב. ה דכל שיש נ"מ בין הספקות באיזה פרט לדינא חשיב כס"ס.

 ריםמתי לו שיש כדבר גדרתמו החדש תבואת הרי, ספיקא-בספק להקל ניתן כיצד ושואל, זה בהקשר

 תתערובו ילגב רק נאמר הז שכלל, (בתשובות) ש"הרא בשם זו קושיא על עונה היטב הבאר .בטל שאינו

 רהברו נהמשה וכתב .חדשהה בתבואה כמו, איסור חזקת בו שאין במקרה ולא, איסור חזקת שישנה

 קשה רדב הואש לפי תזכו עליהם שלמדו שרוב העולם לא נזהר כלל באיסור חדש, ויש )תפט, מה(

 לאא אינה ל"בחו שחדש יםשסובר הראשונים מקצת על הדחק מפני סומכים ולכן, בזה זהיר להיות

 על מוךיס לא פשנ בעל כל מ"מ, המקילין ביד למחות בידינו שאין אף והנה... י"א משום שגזרו ס"מד

 יתאדאורי ראיסו הוא שוניםהרא גדולי להרבה כי, לו שאפשר מה בכל לעצמו ויחמיר הללו היתרים

 .גווני בכל

נזרע אחר  מר אום לעושאם אנו יודעים שרוב מין אותה תבואה לא נשרשה קוד )סק"ג( ש"ךכתב ה

 .ס"ס הוי ולאהעומר, אע"פ שהמיעוט נשרשה קודם לעומר אסור, 

 שמרים, בירה ואלכוהול 

תים למאכל, ק לעיועל רששאם רוב שתיית המדינה יין, וא"צ לשעורים ושבולת  )סק"ו( ש"ךכתב ה

 של אמש אשתקד של שמא -ואינו דוחק להפריש את הציבור מאיסור חדש, אם ישנו רק ספק אחד 

מר אינו ם העועוט נזרע קוד. דכיון שרק מילאיסור להם להורות עם בהמון למחות מצוה, זו שנה

 . דמי דליתיה כמאןמצטרף לספק ספיקא, דמיעוט לגבי הרוב 

 משקהשה טעםמ חדששהאריך למצוא היתר על שכר שעורים הנעשה מ שנהמלחם והביא בשם ה

 .והחמיר חלק להל יתבה. וב. אולם מתשובת הרא"ש ושאר פוסקים משמע לאסור בזמותר מהן היוצא

 מחמת אסורים דגן מיני מחמשת שכר ויי"ש, שמרים אףש כתב (הזה בזמן אף ה"ד תפט, י.) הלכה רביאוה

 שאסור כשםכתב  )אות כג( ילקוט יוסף. והביא שאף בשכר יש אחרונים המקלים. וב"חדש" איסור

 משעורים שנעשו לנו שידוע ש''ויי בירה כמו משקאות לשתות אין כך, והשעורים החטים מן לאכול

 מעורב אם מסופקים אנו ואם. שיסמוך מה על לו יש, לארץ בחוץ בזה והמיקל. חדשה תבואה של
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 מתבואה אינה הבירה כשרוב ובפרט, זו בירה לשתות להתיר יש, לא או חדשה מתבואה במשקה

 .פריש מרובא דפריש וכל, חדשה
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 סדר תפילת יום שני וחול המועד -סימן ת"צ 
 ובו ט' סעיפים

 סעיף א':

  התורה והפטרה ביום השניקריאת 

 יוםב כמו אקור ומפטיר, ןהעני סוף עד כשב או שור, אמור בפרשת קורין שני ביום :שו"עכתב ה

 .ילה לא.()מג כמוהו םק לא ואחריו עד המלך מוישלח, דיאשיהו בפסח במלכים ומפטיר ראשון

תלה ביום ההוא נתר, שדת אסשטוב לעשות ביום שני בסעודה איזה דבר זכר לסעו ק"ב()ס מ"בכתב ה

 המן.

 סעיף ב':

 יעלה ויבוא בתפילה וברכת המזון, ודין השוכח 

, בודהבע באיו יעלה ואומר ,כדרכו מתפלל ומנחה ושחרית ערבית, מ"חש שהוא' ג יום :שו"עכתב ה

; ת כד.()שב ותוא מחזירין אין אמרו לא ואם המזון בברכת מזכירו וכן, אותו מחזירין אמרו לא ואם

 דךעב משה ידי לעל שמגיעכ אלא: כתב רמ"אוה. טוב יום של במוסף שמתפלל כדרך מתפלל ובמוסף

 . (טור) לכתןכה תמידין ושני עד, וגומר עולה והקרבתם: אומר, כאמור כבודך מפי

 אויכר תפללה שלא כיוןו יתפלל דלא סגי דלא בתפלה דדוקאהסביר ע"פ הפוסקים,  )סק"ג( מ"בה

 בשר לשיאכ ז"לבהמ יבהמחי דבר אכיל לא בעי דאי המועד בחול המזון בברכת כ"משא ר.יחזו

 .גווני בכל אותו מחזירין אין כ"ע ,ופירות

א יצא, שגם של א, ד() ותקטנ הלכותמי שטעה והתפלל בחול המועד תפילת יום טוב, כתב בשו"ת 

 מאירה שרגאובשו"ת  ב, טו() יםחי לבלשיטות שחוה"מ נקרא יו"ט, לא יוצא בברכת שבע. וכ"פ בשו"ת 

 . )ה, לז. וחזו"ע יו"ט עמ' צ( דעת יחוהבשו"ת ו )ג, קח(

 סעיף ג':

 אמירת 'מקרא קודש' ביו"ט וחוה"מ 

 יום תא: אומר מועד של בחולוו, הזה קדש מקרא טוב יום את: אומר טוב שביום נוהגים :שו"עכתב ה

 . (טור) מ"בחה לאו ט"בי לא, ללכ קדש מקרא לומר נוהגין אין ואנו :רמ"אוהוסיף ה. הזה קודש מקרא

 ואין ,מ"בחוש ןובי טוב וםבי בין 'קודש מקרא' לומר דמנהגנוע"פ האחרונים,  )סק"ו(מ"ב כתב ה

 .טוב ביום אפילו טוב יום את אומרים

ירים שאין מחז ' רמט()עמ ובדיהעחזון כתב ב קודש הזה' 'יום טוב מקרא וכו'',אם אמר במקום 'מקרא 

 אותו, מכיון שגם חול המועד הוא בכלל יו"ט.
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 סעיף ד':

 הלל בדילוג בחול המועד 

 גומרין ואין הללה קורין ט"י של אחרונים ימים ושני המועד חול של הימים כלש )י.(שנינו בערכין 

 . אותו

 ימי כל ההלל גומרין איןש שהטעם סוכה פרשת הרנינו מדרש בשם כתב :(סט קעד' סי) הלקט שבליה

 . תשמח אל אויבך בנפול (יז כד משלי) וכתיב ,המצריים שנטבעו לפי הוא הפסח

 כמו וגבדיל הללה קורים, טוב יום של אחרונים ימים ושני מועד של חולו של הימים כל :שו"עכתב ה

 .)ערכין י.( חודש בראש

 ה':סעיף 

 סימן לקריאת התורה בפסח 

, לחש, דבראבמ, פסל, כספאב, קדש, תורא, משך, הפסח ימי שמונת של הפרשיות סימן :שו"עכתב ה

 ראקו שבת שהוא שלישי ביוםש', ה ביום פסח כשחל אם כי ישתנה לא הסדר וזה; )מגילה לא.( בוכרא

 . מדבראב, בכספא, קדש קורין' ג' ב' א וביום, פסל שהוא אלי אומר אתה ראה

 כשב או ורש' ב וםי' וגו וקחו ומשכ ראשון יום דהיינו פרשיות ראשי סימני הםש )סק"ח( מ"בומבואר ב

 מדברב' וגו ברויד דהיינו במדברא' ו יום לך פסל' ה יום תלוה כסף אם' ד יום בכור כל לי קדש' ג יום

 .'וגו יולד אשר הבכור לכ בוכרא' ח ביום בשלח' פ' ז ביום הפסח את ישראל בני ויעשו סיני

 סעיף ו':

 סדר קריאת התורה בחול המועד 

 בנותבקר, ניש בספר (הרביעי) קורים אחרונים טובים ימים ושני המועד חול ימי בכל :שו"עכתב ה

 . )מגילה כא.( פיסקא סוף עד והקרבתם ומתחיל, שבפנחס המוספין

 שבתב כ"שאמ ,הקרואים ןמני שנשלם הרביעי שקרא אחר עד קדיש אומרים איןש פרי מגדיםכתב ה

 .)סק"י( במ""כ ה. וכקדיש יכףת אומרים כ"וע מפטיר שקורא קודם הקרואים מנין נשלם כ"ויוה ט"ויו

 סעיף ז':

 סדר קידוש ותפילת שביעי של פסח 

 ואומרים: תבכ רמ"אוה. )סוכה מז.( ןזמ אומרין ואין היין על מקדשין האחרון טוב יום בליל :שו"עכתב ה

 . (ומנהגים ל"מהרי) ראשון ט"בי כמו, חרותינו זמן: ובקידוש בתפלה

 סעיף ח':

 הפטרת שביעי של פסח 

 . דלעמו בנוב םהיו עוד שמיני וביום, דוד וידבר שביעי ביום מפטירין :שו"עכתב ה
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 סעיף ט':

 דר תפילות שבת חול המועדס 

 )מ:(ועירובין  )יז.(שנינו בביצה 

 "אמצעבומסיים בשל שבת ואומר קדושת היום "ובמוספין מתחיל בשל שבת 

 אף דאמר יכרב אלא בהא הכוותי הלכתא דלית (אין ה"ד שם) תוספותוה (הלכה אין ה"ד ביצה) רש"יופ

  .ךכ שחותם (א"הילה )פ"ב מהל' תפי ם"רמבה כ"וכ .והזמנים וישראל השבת מקדש בה חותם

 יעלה ומרוא, שבת של כדרכו מתפלל ומנחה שחרית ערבית, המועד בחול שחל שבת :שו"עכתב ה

 את לנו תתןו: ואומר שבת לש שמזכיר אלא, המועד חול יום מוסף סדר אומר ובמוסף; בעבודה ויבא

 וחותם ,הזה מצותה חג ויום הזה חהמנו יום מוספי את: אומר וכן, הזה המצות חג ויום הזה המנוח יום

 בברכת יןמזכיר ואין: כתב ארמ"וה. )מגילה לא.( עלי היתה ומפטירים ,והזמנים וישראל השבת מקדש

 בתש ואם, דהמוע חול של תבשב השירים שיר לומר ונוהגין. בחתימה ולא באמצע לא לפסח ההפטרה

 שבועותב רות מרלו ונוהגין. לתקה עם בסוכות הדין וכן; שבת באותו אותו אומרים האחרון טוב ביום

 .כתובים מקרא על ולא מגילה מקרא על עליהם לברך שלא נהגו והעם. (אבודרהם)

 ים.ן יציאת מצרה ענייזכר בשהוא משום שמו )ס"ק יז( מ"בהטעם למנהג קריאת שיר השירים, כתב ה

 אדאית ,תבשבועו ורות .העוש זו מה ולשמחה בקהלת וכתיב שמחה ימי שהם מפני ,קהלת ובסוכות

 י"ע לאא תורה ניתנה לאש ללמדך תורה מתן בזמן שנקראת עצרת אצל רות ענין מה רות בילקוט

 .שני ביום לקרותה ונהגו ,'וכו ועוני יסורין

 הםרמגן אבה אולם ירים,הסכים עם הסוברים שאין לברך על קריאת מגילת שיר הש )סק"ו( ט"זה

 על אףד כתב ובביאור א"גרוה .מקהלת חוץ כולם על ברךהסכים עם הפוסקים שהצריכו ל )סק"ט(

 מחותל אין דאיבו קלף על ןכשכתובי פ"עכ לברך הנוהג לכןש ס"ק יט() מ"בכתב הו. לברך יש קהלת

 . בידו
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 סדר ההבדלה במוצאי יום טוב -סימן תצ"א 
 ובו ב' סעיפים

 סעיף א':

 הבדלה במוצאי יום 

 .הדעת נןבחו הבדלה מרלו שצריך מפני שלמות ברכות עשרה שמונה שמתפלל )פז:(שנינו ביומא 

 נרה בהדלקת ותרמ טוב םדיו כיוןאך אין מברכים על הנר, ד. הכוס על איתא שמבדילין )קד.(ובפסחים 

 הנר. על לברך שייך לא

: לג צהבי) תוספותה כתבווו"ט, שאין מברכים על הבשמים במוצאי י )פכ"ט מהל' שבת הכ"ח( רמב"םכתב ה

, נשמה יתירה "ט איןוביוה, משום שבמוצ"ש מברכים על הבשמים מפני הנשמה היתיר הטעם, (כי ה"ד

 שבמיי וטובים םמשוני מאכלים לו יש טוב דביום וכשחל יו"ט במוצ"ש אין מברכים על הבשמים דכיון

  בשמים. ריח בלא ממילא דעתו

 להיות חלש טוב ביום יםהבשמ על לברך א"וקולני א"במגנצ שנהגו (תרצג' ביצה סי) מרדכיה כתב

 י"ר שופיר ן.מברכי שאין מראו י"רש אולם. משולם רבינוו גרשום רבינו פירשו וכן שבת, במוצאי

 שאבדה. נפש משיב ושמחתו טוב יום דתענוג הטעם

 מבדיל, עדמו של לולחו טוב יום יבמוצא בין לחול טוב יום במוצאי בין, טוב יום במוצאי :שו"עכתב ה

 . הבשמים על ולא הנר על לא מברך שאינו אלא, שבת במוצאי כמו בתפלה

 וכדלעיל. שגם במוצ"ש שחל בו יו"ט אין מברכים על הבשמים, )סק"ג( מ"בכתב ה

 סעיף ב':

 יו"ט שחל במוצ"ש 

 .לה לג:()מגיודיענו ות, בחרתנו באתה אומר שבת במוצאי להיות שחל טוב יום :שו"עכתב ה

 כאתה כ"ג דינו כ"וע ,חונן תהא בברכת ש"במו שמזכירין חוננתנו אתה דוגמת הואש )סק"ד(מ"ב כתב ה

 בדלהה נזכר םוש הכוס על דושקי כ"אח לומר שיכול אותו מחזירין אין אמרו ולא טעה שאם חוננתנו

 .כ"ג
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דין תענית שני וחמישי ושני אחר -סימן תצ"ב 
 המועדים
 ובו סעיף אחד

 זמן תענית בה"ב ודיניה 

 ".ריגלא - דשתא סקבא: אבין אמר" )פא.(שנינו בקידושין 

 ששי הרגל ימות כלומר הולעביר לייחוד השנה ימות של ריעוע פירוש (סקבא ה"ד) תוספותה כתבו

 סחפ לאחר להתענות נהגו ךלכ א"וי ,זה על זה עין ונותנין הדרשה לשמוע ונשים אנשים קבוצות

 .סוכות ולאחר

 בניסן נותלהתע יןרוצ שאינן פיל ,מתענין ואז ותשרי ניסן חודש כל שיעבור עד ממתיניןש טורכתב ה

 . שניסן רובו אסור בתענית, ותשרי לפי שהוא מרובה במועדות .ותשרי

 עד ניםוממתי; הסוכות חג חרא וכן, הפסח אחר ושני וחמישי שני להתענות נוהגים יש :שו"עכתב ה

 תענותלה אפשרש ושני חמישיו שני מיד: רמ"אוהוסיף ה. מתענים ואז, ותשרי ניסן חדש כל שיעבור

 .(טור) ויחל לקרות צבור תענית כמו אותו ועושין, להתענות נהגו וצרפת ובאשכנז. (ע"ד)

. לידי עבירה שבאו וששיםחהסביר שבשבועות כיון שהוא יום אחד בלבד אין  )סק"א( מגן אברהםה

עם הם, כיון שהאחרי תענותשאע"פ שהם שמונה ימים לא נהגו לה )ס"א( לבושובאשר לחנוכה כתב ה

 מחה.כה למשתה ושי חנוו ימם בהם שמחה יתירה, ועוד שלא נתנאינם פנויים ממלאכתם, לא נוהגי

ן מגב. וכ"כ הנה בה"שיתע שבשבת הראשונה אחר ר"ח מברכים מי )יו"ד סימן רכ ס"ק לא( ש"ךכתב ה

 קבלל צריךו, ב"הבה תלהתענו מתחילין שבת אותו אחר, והוסיף ש)סק"ג( מ"בוה )סק"ג(אברהם 

 עוד לקבל ריךצ אין להתענות ודעתו שבירך מי אותו על אמן שענה מי אכן ,שלפניהם במנחה התענית

 יבמחוי נואי להתענות שלא נמלך כ"אח אםהאחרונים ש וכתב מ"ומ .התענית יום שלפני במנחה

 אותוב תונהח וא מילה וכשיש ,בפיו בפירוש התענית עליו קיבל שלא ז"כ אמן עניית מחמת להתענות

 א, קו() משה תאגרום בשו"ת אמנ .'וגו טוב מהיות משום במנחה לברכו נוהגין ב"בה שמברכין שבת

 ןואי ,שחרית וכמ ואה נחהמ הרי כתב שבמקומותינו שלא נוהגים להפטיר לחתן הפטרת 'שוש אשיש'

 קוריןש דמה לומר סתברמ ולא. השנים מכל ישנו למה כלום יתקנו שלא מאחר כי ,למנחה לדחות

 .שמחה הזכרת כ"ג הוא לתורה החתן

 צ"וא אכולל מצוה ,מצוה דתסעו שאר או הבן פדיון או מילה ברית בהם אירע אם )סק"ה( מ"בכתב ה

 .מצוה סעודת ישכש בהם להתענות נהגו ולא מתענה דמנהגא אדעתא המתענה כל כי התרה
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 דינים הנוהגים בימי העומר -סימן תצ"ג 
 ובו ד' סעיפים

 סעיף א':

 זמני מנהגי האבלות 

יבמות ב. בגמ' אר: העומ בימי נוהגים את מנהגי האבלותישנם כמה מנהגים עיקריים באשר לזמן בו 

ב האי גאון נאי גאון, רנטרו י רבמובא שתלמידי ר' עקיבא מתו מפסח ועד עצרת, לכן מובא בדבר )סב:(

ביום שיד הגאונים קבלה בשכתב  ם()ש מאירי. הבועוד שבכל ימי ספירת העומר נוהגים מנהגי אבלות. 

ועד  א אישה מפסחא לישלגים ל"ג בעומר נפסקה המיתה, ולכן נוהגים שלא להתענות בו, ולכן נוה

ר"ע  סים שתלמידית גורספרדי. אמנם בדבר זה ישנה מח', שהרז"ה הביא שלפי הגירסא הגזמן זה. 

והגים ומר. ולכן מנהגי האבלות נבע יום שהם ל"ד 15מתו עד פרוס עצרת, ופרוס הכוונה לחצי, היינו 

א בשהו יבשוע אבןכ"כ רה, והספי . נוהגים ל"ג ימי אבלות ואין זה משנה מתי בימידעד ל"ד בעומר. 

 בב"י.

ו"ח סימן א)ח"ג  אומר יביע שו"תבלדעת הספרדים ימי האבלות נוהגים עד לבוקר של ל"ד בעומר, וכ"כ 

 ומר, ולדעתםל"ג בעביימים כתב שמנהגי האבלות מסת"ש מהריקה אך. )ג, לא(ויחוה דעת  כו אות ד(

 יג( )אות כה"ח ת כתבתספור ולעניין. נהר מצריםו חדש פריוכ"כ ה'פרוס' אין הכוונה חצי ממש. 

 שהנוהגים כאר"י אין מסתפרים עד שבועות. 

 . מותמידי ר"ע מלקו תלז פסולדעת האשכנזים מנהגי האבלות העיקריים נוהגים עד ל"ג בעומר שא

 נישואין בימי הספירה 

 והטעם צרתלע פסח בין שהא לישא שלא המקומות בכל נוהגין (ד"ע קפו ב"ח ב")נכ ירוחם רבינו כתב

 עיקר אשהו נישואין קאדו גיאת י"הר וכתב ע"ר תלמידי מתו זמן שבאותו בשמחה להרבות שלא

 שותלע בא םא אבל אותו ונשיןע אין וכנס שקפץ מי נמי ונישואין דמי שפיר ולקדש לארס אבל שמחה

 . (רעח' סי בהתשו שערי, צד' יס פסוקות הלכות) גאוניםה הורו וכזה כך לעשות לו מורין אין בתחלה

 ןדכיו אשה לישא מותר כך ואילך ג"מל להסתפר שמותר דכשם דע (רמה' עמ) אבודרהם דוד ר"כתב ה

  .אשה לישא אסור יהא למה מלמות אז שפסקו

 למידית מתו ןזמ שבאותו פנימ, לעומר ג"ל עד לעצרת פסח בין אשה לישא שלא נוהגים :שו"עכתב ה

 רמ"אוה. ותוא עונשין אין נסוכ שקפץ מי, נמי ונשואין, דמי שפיר, ולקדש לארס אבל; עקיבא רבי

 . (ומנהגים י"ב אבודרהם) שרי הכל ואילך בעומר ג"מל מיהו: כתב

כ ישמשנו. וכ"שו מי לאין שמצות פריה ורביה וכן מי  םסובר שיש להקל במי שלא קיי פרי חדשה

 ג(-ת ב)או כה"ח ס"ג() "זגרכ"כ הונישואי רשות. בכתב שהמנהג להחמיר גם  )סק"א(מ"ב ה אולם. רדב"זה

 ועוד.

 המחזיר גרושתו, מובא באחרונים שמותר, כיון שאינו כ"כ שמחה.
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 ברכת שהחיינו בימי הספירה 

מי הספירה. ינו ביברך שהחיבשם מהרא"י בעל תרומת הדשן שאין ל (צז עמוד) יושר לקט כתב בספר

 ובשו"ת .אות ד() כה"חו סק"ב()מ"ב כתב שאפשר לברך שהחיינו, וכ"פ ה )אות ב( מאמר מרדכיה אמנם

 נוגעב אךלברך,  ל בעיהאין כל כתב שעל פרי חדש )ח"א סימן כד(ויחוה דעת  )ח"ג סימן כו( אומר יביע

 איוזפ וסףי רבי הגאון תבשכ למה חסידות ממדת לחוש טוב, הספירה בימי חדש בגד לבישת לענין

 לכןו. חדש גדב ללבוש שלא להחמיר נוהגים ואילך אייר "חר שמיום, (ה"תתמ' סי) אומץ יוסף בספר

 אף שהרי). נושהחיי עליו ברךוי, הספירה ימי שבתוך בשבת החדש הבגד ללבוש להדר יש, צורך כשיש

 וא מצוה רב שמחת במקום כןו, (חדש בגד על שהחיינו לברך מתירים יש אב ח"ר לפני המצרים בין שבימי בשבת

ב שאין כת ובה ב()ח"ג פי"ז תש לציון אורובשו"ת . בפשיטות בזה להקל יש, הספירה בימי מילה ברית

 ובים,שם גדולים וחדברי קנותשום מנהג לאסור לקנות או ללבוש בגדים חדשים בימי הספירה ואף ל

 ואין שום מנהג אבלות בימי הספירה אלא בנישואין ותספורת בלבד.

 ואף, ספירהה בימי החדש דירהל להיכנס מותרש (. חזו"ע יו"ט עמ' רסט)ג, ל דעת יחוהעוד כתב בשו"ת 

עמ'  בחג פ"ז ס"ו הלכות חג)סובר  יבגרי"ש אלישגם ה. לנוי טפטים לעשות או, הדירה ולסייד לצייר מותר

ואף  ת ישוב א"י,ום מצוזה מששאין שום איסור לעבור דירה בימי הספירה, ובפרט בא"י שיש ב (26

כתב  אות ג( מן קלהח"י סי) הלוי שבטבשו"ת  אולםמותר לסייד את הדירה קודם שנכנסים אליה. 

להקל  ך גדול אפשרם צורבמקוושלכתחילה אין לעבור דירה אלא בל"ג בעומר או מר"ח סיון והלאה, 

 ר"ח אייר.עד 

 ריקודים וכלי זמר 

, יש לאסור תירותחות ישכיון שנהגו בימי הספירה שלא להרבות בשמ )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 ריקודים ומחולות של רשות. 

 תדע יחוהשו"ת בגם  .מחולותשמותר בה ריקודים ו )סק"ט( כה"חבסעודת אירוסין שהיא מצוה, כתב 

)א,  חקיצ מנחתשו"ת ב אך. ה(ב, צ) משה אגרותהתיר לנגן בכלי זמר בסעודת מצוה, וכ"כ בשו"ת  )ו, לד(

)הלכות ב ישילגרי"ש אדעת ה "ת,סוכן לעניין ריקודים ומחולות בהכנסת  אסר גם בסעודות מצוה. קיא(

, אך מצוה ליון שהיא שמחה ששיש להתיר לרקוד ולזמר בכלי שיר, כ (36חג בחג ספירת העומר פ"ז הע' 

"כ וכ ת הצורך.א בשע, אלאין ראוי לכתחילה לקבוע הכנסת ס"ת בריקודים ומחולות בימים אלה

 .)יו"ט עמ' רנט( חזון עובדיהב

ר ציבוב ואע"פ שאינו אסור, שודאי )א, קיא( יצחק מנחתולזמר בלא ריקודים ומחולות, כתב בשו"ת 

 שאסור.  ן קלז()יו"ד ח"ב סימ משה אגרותאלא יחיד בביתו כתב בשו"ת 

נכם חינוך יש לח לגיל הגיעו שאם )ח"ד סימן כא אות ד( משה אגרותולענין חינוך קטנים, כתב בשו"ת 

לדים וגי נגינה לילמד חשאין ל )חוט שני שבת ח"ד עמ' שעט(גר"נ קרליץ שלא לשמוע כלי זמר, וכ"ד ה

 שהגיעו לגיל חינוך, כדי לחנכם שימים אלו אינם ימי שמחה.

שאסור, שדינם כשמיעת שירה בכלי,  )שם( גר"נ קרליץשירים ללא ליווי של כלי זמר, דעת הושמיעת 

 ציץלענין האיסור לשמוע כלי זמר כל השנה. וכ"כ בשו"ת  )ח"ב סימן נז אות ה( הלוי שבטוכ"כ בשו"ת 
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אלא  כתב שאין זה נחשב לשירה בכלי )או"ח ח"א סימן קסו( משה אגרותבשו"ת  אולם. )טו, לג( אליעזר

 לשירה בפה. 

. ו, לד)יחוה דעת ו (ימן קלזסח"ב  )יו"דאגרות משה ל כלי זמר ברדיו וכד', כתב השאם שומעים שירים 

שמיעת  אסרו ד עמ' תנג(שלמי מוע) גרי"ש אלישיבוה גרש"ז אוירבךשיש לאסור. גם ה (חזו"ע יו"ט עמ' רנח

שירים דרך  שמיעת, מכיון שסברא להתירהביא  )א, סב( יעקב חלקתבשו"ת  אמנםשירים דרך הרדיו. 

מיעת שברים שכיום ש הסוד שי. ע"ע בתחומין יג מאמרו של הרב שמואל דוהרדיו לא נכללה בגזירה

 שירים היא דבר שבשגרה ולכן אין בה שמחה יתירה.

 ב': סעיף

 תספורת בימי העומר 

 . להסתפר אשל שנהגו מקומות ישש (ד"ע מא פסח של ראשון יום )דרשת שועיב י"רה כתב

ג רים מל"שיש מסתפ ה"רזה של משמו (קו י"סוס ארוסין' הל) מנהיגהכתב בשם  (רמה' עמ) אבודרהםה

 ,העצרת ספרו עד מפסחמתו  ע"פ הגירסא שתלמידי ר"ע (שם) שועיב י"הר כ"ג כ"וכבעומר ואילך. 

 .(קעח' סי א"ח) ץ"שבת. וכ"כ הלוככו היום מקצת כי בבוקר ד"ל ביום ומגלחיםו'פרוס' הכוונה לחצי, 

 יום דע הסתפרל ואין, למותמ פסקו שאז שאומרים, לעומר ג"ל עד להסתפר שלא נוהגים :שו"עכתב ה

: בכת רמ"אוה. השבת כבוד מפני בו מסתפרין שאז שבת ערב ג"ל יום חל כ"א אלא בבקר ד"ל

 בו יםאומר איןו שמחה קצת וב ומרבים ג"ל ביום מסתפרין אלא, כדבריו נוהגין אין אלו ובמדינות

, אשוןר ביום לח אם מיהו. (ל"הרימ) מבערב ולא בעצמו ג"ל עד להסתפר ואין. (ומנהגים ל"מהרי) תחנון

 ספירהב להסתפר מותר, בנו מל וא ברית בעל שהוא ומי. (ל"מהרי) שבת לכבוד' ו ביום להסתפר נוהגין

 . (מנהגים הגהות). המילה לכבוד

י ו ביום שלפנ, אפילק, מוהל ואבי הבן להסתפרשמותר לבעלי שמחה כסנד יג(-)ס"ק יב מ"בכתב ה

 המילה סמוך לערב קודם הליכה לבית הכנסת.

בל אערות הזקן, הן בשראש ושאיסור זה הוא הן בשערות ה )מעדני שלמה עמ' כ( גרש"ז אוירבךדעת ה

 מריטת שערות הגבות והעינים מותרת אפילו לצורך יפוי בלבד.

ת שמותר ט הע' יט(עות פ"ח לשבו)בין פס גרש"ז אוירבךהנוהגת להסתפר לצורך טבילתה, דעת הואישה 

 ר כלל לנשיםאיסו כתב שאין )שם תשובה ג( לציון אורלעשות כן גם בימי ספירת העומר. ובשו"ת 

ן ב סימ)יו"ד ח" שהמ גרותאו"ת ובש .)יו"ט עמ' רסא(חזון עובדיה וכ"כ ב להסתפר בימי ספירת העומר,

זה במיר חמ"מ ראוי לה מר,כתב שאף שמעיקר הדין יש להקל לנשים להסתפר בימי ספירת העו קלז(

 אם אין בכך צורך.
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 ג': סעיף

 תספורת בר"ח אייר 

 בו גלנהו איןו טוב יום מוכ הוא חודש שראש לפי אייר חודש בראש להסתפר נוהגים ישש ב"יכתב ה

 מפניתב שוכ .בידם הוא ותטע כן העולם רוב נהגו שלא שכיון לי ונראה .אבלות משום שהוא דבר

 לאד ,הוא ששיבו ודאי והא .היתר בהם נהגו ,בהם נוהג אבלות אין חודש ראש של ימים דשני ושרא

 דבלא צרתע עד תספורת סוראי לנוהגים אלא בהם נוהג אבלות אין חודש ראש של ימים דשני אמרו

 םיו ג"ל דע אלא איסור נןנהגי דלא לדידן אבל ,יום ושלשה שלשים משכחת חודש דראש ימים שני

 .חודש בראש ואפילו להסתפר אסור יום ושלשה שלשים כל בלבד בעומר

 בהבהר הומי: כתב רמ"אהו. בידם הוא וטעות, אייר חדש בראש להסתפר נוהגים יש :שו"עכתב ה

 רשמות י"אעפ, ואילך ומרבע ג"מל יספרו לא ואותן, אייר חדש ראש עד להסתפר נוהגים מקומות

 כלל ויסתפר אל, ואילך ומרבע ג"מל להסתפר שנוהגין מקומות ואותן. בעצמו בעומר ג"בל להסתפר

 תתגודדו לא משום, זה נהגמ ומקצת זה מנהג מקצת אחת בעיר ינהגו ולא. בעומר ג"ל עד פסח אחר

 . (ע"ד). בשתיהן היתר לנהוג שאין שכן וכל (א, יד דברים)

 יש ,שונים מנהגים זהב יש אך םימי ג"ל איסור םנוהגי ע"דלכוביאר את דברי השו"ע:  )ס"ק יד(מ"ב ה

 ,איסור וםש עלייהו קבלו אל שבועות עד והלאה ומשם בעומר ג"ל עד פסח של' ב מיום אותן שבחרו

 עד יינודה שוניםהרא ימים ז"ט מרהעו ימי ט"ממ שניכו ויש. יום שום מתירין אין בעומר ג"ל עד אמנם

 אוחזש מי נמצאו ,יום שום תיריןמ אין ימים ג"ל שהוא שבועות עד והלאה ומשם אייר ח"ר של שני יום

 .בידו הוא עותט והלאה ג"מל מיקל וגם אייר ח"בר שמיקל דהיינו ראשין בשני החבל

 ד': סעיף

 מלאכה מאחרי השקיעה בין פסח לעצרת 

 מלאכה עשותל שלא נשיםה : נהגורב האי גאון בשם )נ"ה ח"ד מה.(עפ"ד רבנו ירוחם  שו"עכתב ה

 .ואילך החמה משקיעת, עצרת ועד מפסח

 ושאר אחרונים דה"ה לאנשים. ט"זכתב ה

 ישו .מלאכהמ בטלים עםה והיו החמה שקיעת אחר שנקברוביאר את טעם האיסור:  )ס"ק יט( מ"בה

 שבזמן ודהיינ שבות לשוןמ שבתות שבע כתיב ובעומר העומר ספירת זמן שאז לפי בטור טעם עוד

 .הבמלאכ תיכף מותר שספר אחר זה טעם ולפי .ממלאכה לשבות יש הספירה
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 סעיף א':
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ק שלא נו יעקב פולון רביהגא בשם מורו שקיבל איש מפי איש מפי )מס' שבועות נר מצוה א(של"ה כתב ה

תיב פירה כסבשוהטעם מפני  לעשות קידוש ולאכול בליל ראשון של חג השבועות עד צאת הכוכבים.

ימי  המקצת ממ"ט ר אותומחס שבע שבתות תמימות תהיינה, וא"כ כאשר מקדש מבעו"י )ויקרא כג, טו(

. אינן תמימותשנמצא ורה, הספירה, וכשמקדש מקבל עליו החג ומחסר את אותו המקצת מימי הספי

"כ בת בשבת. וכשוצאי מי של דרב אושעיא צל )ברכות כז:(ולגבי התפילה אין חשש שהרי מובא בגמ' 

ם כתב שהמקדי ב( י עצרתסידור דינ) יעב"ץה ועוד. )אות ג(ערוה"ש  ,פר"ח, (קדמה לסימןה)מגן אברהם ה

היא  הועיקר הקפיד צווה,ום מלהתפלל בשיעור שמוסיפים מחול על הקודש, הרי זה זריז ונשכר בקי

 לא לאכול קודם הלילה.

 ימות, שכן גםתמשום בים מסובר שגם להתפלל חייבים לאחר צאת הכוכ )בהקדמה לסימן( ט"זה אמנם

, ות א()א חק יעקבכ"כ הום'. התפילה עצמה שייכת לחג השבועות ואומרים בה 'מקדש ישראל והזמני

 ועוד. )יג, נט( אליעזר ציץ, )סק"א( מ"ב, )אות א( שלמה שולחן

ים ד לאלו האומרבמיוחובים, סובר שאפשר לקדש ולאכול לפני צאת הכוכ )יוזפא, תת"נ( יוסף אומץה

ש וגם מהמהו בקידואם יתוים, את סדר התיקון ונעורים כל הלילה, כי המלאכה מרובה והלילות קצר

 ,קרבן נתנאלכ"כ ה. והנצחי מקום לשמחת החג, מתי יעשו לביתם באכילה ישהו קצת מה ליתן

 .ג( )או"ח דגל מחנה אפריםובשו"ת 

וות צד יקיים מצם, כיוכביאלא שקשה על שיטת הט"ז, הרי אם אפילו להתפלל אסור קודם צאת הכ

וה שאין מצו , יח(אב דבר "ת משי)העמק דבר ויקרא כג,כא. שונצי"ב תוספת יו"ט בחג השבועות? תירץ ה

צאת ל קודם להתפלוקדש ללהוסיף מחול על הקודש בחג השבועות, ולפי הסברו זהו הטעם שאין 

עשות ם", שצריך להיה לכודש י"בעצם היום הזה מקרא ק )ויקרא כג, כא(הכוכבים, שכך ציותה התורה 

 ן תוספת יו"טר שדיביא , מו()ה תורה באהלה שלמקרא קודש דווקא בלילה ולא קודם לכן. בשו"ת 

ין זה סותר אין דג, ואינו בא להקדים את היום עצמו, אלא לשבות ממלאכה קודם כניסת הח

ה אחת ספת יו"ט שעליו תובל עשמי שקי )כתובות מז. ד"ה דמסר(וכן עולה מדברי התוספות  ל'תמימות'.

ד עא חלה עליו לדיין עמחה לפני החג אסור במלאכה, אבל מותר לו לשאת אישה כיוון שמצוות הש

 הלילה.

ליל חג השבועות עד צאת צ מן הדין להמתין מלקדש על הכוס בכתב שא" )ח"ב עמ' ג(הליכות עולם ב

הכוכבים, אולם נכון להחמיר. ומ"מ בארצות שהשקיעה מתאחרת מאוד בימים אלו, ובני הבית 

                                                   
 נעזרתי בפניני הלכה הרחבות יג, ב. 47
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מצטערים להמתין עד הלילה, וגם הדבר גורם להפרעה בסדר הלימוד של ליל חג השבועות, יקדשו 

 על הכוס בתחילת השקיעה.

 תפילת ערבית של שבועות ותיקון ליל שבועות 

 בתורה םועוסקי ההליל כל םנעורי היו הראשונים שחסידים )בראשית ח, א. ויקרא צז, ב( הרזוב איתא

 יקרוע כלל ןיש לא שבלילה ימ שכל דע ל"ז י"ארה ע"בשו ואיתא כן לעשות הלומדים רוב נהגו וכבר

 רהםאב מגןה כתב טעםוה. נזק שום לו יארע ולא שנתו שישלים לו מובטח בתורה עוסק והיה

 לקבל ותםא להעיר הוא וךבר הקדוש והוצרך ,הלילה כל ישנים היו שישראל פשוטו פ"ע )בהקדמה(

 . זה לתקן צריכין אנו לכך ,התורה

יקון ש לומר את תשי סימן(התחילת ) מגדים פריוה )ס"ב( דרך החייםוסדר הלימוד לליל שבועות, כתבו ב

ד עם ל התיקון יחאת כ לומר יא( סימן)מנהגי החתם סופר  סופר חתםליל שבועות בלילה הזה, וכן נהג ה

זוהר בלפי המבואר וז"ל  שע"פ האר"י (ט-)סק"ז כה"ח. וכ"כ )נפש דוד עמ' מ( אדר"תתלמידיו, וכן נהג ה

ות ת בשנים לקרה מאול מכמכתב במנהג ישרא )לב דוד פרק לא, כ( חיד"איש לומר את התיקון. גם ה

 בחבורה הסדר המתוקן מרבנו האר"י ז"ל.

 שבעל פה, יש תורה בלימוד כתב שאף מי שחשקה נפשו )ח"ג פי"ח תשובה יא( לציון אורו"ת וכתב בש

ישיבה ם הלומדים בלמידיתמ"מ שלומר תחילה את התיקון גם אם אינו מבין את כל מה שאומר, וסיים 

ות בות בבני הישין למחכתב שאי (ד. הליכו"ע ח"ב עמ' )ג, לב דעת יחוהיעשו כהוראת רבותיהם. ובשו"ת 

 שחשקה נפשם לעסוק בגמרא בלילה הזה בשקידה ובהתמדה.

 פרנק גרצ"פהוורה. תלמוד לכתב שאמרית התיקון היא לעמי הארץ שאינם יודעים  )ס"א( חק יעקבה

עומק העיון בימודם בל כתב לגבי בחורי ישיבות החפצים להמשיך )מקראי קודש פסח ח"ג סימן לד(

 ירת התיקון.א מאמפה היהגבוהה בלימוד התורה, ועדיובהבנה, שימשיכו בזה כי היא המדרגה 

 סדר התפילה בחג שבועות 

, חפס של ובט ביום כמו ההתפל וסדר, שבועות חג הוא העומר לספירת חמישים ביום :שו"עכתב ה

 ינש ומוציאין, ()ערכין י. הללה וגומרים, תורתנו מתן זמן הזה השבועות חג יום את: שאומרים אלא

 יוםוב נישב קורא ומפטיר ,הסדר סוף עד השלישי מבחדש )מגילה כא.( חמשה בראשון וקורין ספרים

 .ילה לא.()מג רוח ותשאני בפסוק ומסיים, דיחזקאל במרכבה ומפטיר הבכורים

 על ךלבר כהןה שמתחיל קודם את האקדמות לומרשהסכימו  אחרונים כמההביא בשם  )סק"ב( מ"בה

 .קהלות בכמה כהיום המנהג וכן התורה

 סעיף ב':

 קריאת והפטרת יום שני דשבועות 

 ומפטיר ,סידרא סוף עד ורהבכ כל בפרשת קורים השני ביום :)לא.(ע"פ הגמ' במגילה  שו"עכתב ה

 . נותיבנגי למנצח עד קדשו בהיכל' וה מן בחבקוק ומפטיר אתמול כמו קורא



 461 ___________________________________________________ תענית במוצאי שבועות
 יליןמתח ואיםקר' ז צריך בשבת דהא יותר לקרות שצריכין בשבת חל אםש )סק"א( מגן אברהםכתב ה

 .תעשר עשר

 סעיף ג':

 שבועות  איתענית במוצ 

 חג יבמוצא ותלהתענ שאסור (שם ד"רי פסקי, לא ה"ד. יח חגיגה) ד"רי' תוסבשם  (הס"תר סימן) אגורה כתב

 א"פ ז"ע) בירושלמיו .:(מה סוכה' עי) לחג אסר עשו תורה אמרה ',חג אסרו' וזהו הזה בזמן אפילו שבועות

  .ביחיד םא כי הדין ידוקצ לומר ואסור ,המועד בן פירוש דמועדא בנה חג לאסרו קורא (א"ה סוף

 ראש לתמתחי ןתחנו ומריםא ואין: כתב רמ"אוה. השבועות חג במוצאי להתענות אסור :שו"עכתב ה

 . (ומנהגים ותברכ הלכות מיימוני הגהות) חג אסרו אחר דהיינו, בו' ח עד סיון חדש

ר להם ב' בסיון אממיד בשום שהסביר שאין אומרים תחנון מתחילת חודש סיון מ )סק"ד( מגן אברהםה

 ימי' ג תחילמ כ"ואח' גוו בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו שמוע אם כדכתיב משה לקדשם לתורה.

 .הגבלה

  מנהג שטיחת עשבים 

 . תורה מתן תלשמח זכר, והבתים ה"בב בשבועות עשבים לשטוח ונוהגין :רמ"אכתב ה

 '.גוו ירעו אל והבקר הצאן כדכתיב סיני הר סביב עשבים שם שהיווהיינו 

 פירות לע ידונונ שבעצרת זכר ובבתים נ"בבהכ אילנות להעמיד נוהגיןכתב ש )סק"ה( מגן אברהםה

 .להםש בחג אילנות ידלהעמ העמים חק הוא שעכשיו משום זה מנהג ביטל א"גרה אולם .האילן

 ל חוק העמים,ו בכלשאינ נט(ת)שלמי מועד שבועות עמ'  גרש"ז אוירבךדעת הולעניין שטיחת עשבים, 

וכ"פ בשו"ת  .(24"ח הע' פשבועות )הלכות חג בחג, הלכות חג ה אלישיב גרי"שולכן מותר לשטחם, וכ"ד ה

 ה( א אותיו"ד ח"ד סימן י) משה אגרות, בשו"ת מאידך .)ד, לג(יחוה דעת ו כה(-)ח"ג יו"ד סימנים כד אומר יביע

 כתב שלדעת הגר"א אין לשטוח אפילו עשבים.

 מנהג אכילת מאכלי חלב 

 כמו שהוא עםהט ל"ונ; ועותשב של ראשון ביום חלב מאכלי לאכול מקום בכל ונוהגין: רמ"אכתב ה

 בשר למאכ כ"אחו חלב מאכל יםאוכל כן, לחגיגה וזכר לפסח זכר, פסח בליל שלוקחים תבשילין השני

 שהיו םהלח' לב זכרון בזה ויש, המזבח במקום שהוא השלחן על לחם' ב עמהם להביא וצריכין

 .הבכורים ביום מקריבין

 היו שבועות' ז שאותן מובא בזוהרו ג זה,הלמנ טעמים הרבה ישהסביר, ש )סק"ו(מגן אברהם ה

 מדין והיינו, חלב ונעשה נעכר שדם וידוע מנדתה המיטהרת אשה דוגמת נקיים שבעה לישראל

הביא טעם נוסף  )ס"ק יב(מ"ב ה .איסור לידי יבא שלא ליזהר יש אך היא תורה אבותינו ומנהג, לרחמים

 מאכלי א"כ תיכף לאכול מה מצאו לא לביתם ההר מן וירדו התורה וקבלו סיני הר על שעמדו בעת כי

 ולהדיח והדם החלב חוטי ולנקר' ה צוה כאשר בדוק בסכין לשחוט רבה הכנה צריך לבשר כי ,חלב
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 ,להם נאסרו ע"מעל באותו בהם שבישלו מקודם להם שהיו הכלים כי חדשים בכלים ולבשל ולמלוח

 .לזה זכר עושין ואנו חלב מאכלי שעה לפי להם בחרו כ"ע

ומ"מ ישנה מצוה במועד לאכול בשר ולשתות יין, ולכן גם אם אוכלים מאכלי חלב יש לאכול בשר, 

 בחגך ושמחת מצות לקיים התורה מן מצוה הזה בזמן גםש )ו, לג( דעת יחוהכפי שהעלה בשו"ת 

 .יין ושתיית בשר באכילת



 

 שאלות ותשובות ממבחני הרה"ר
בסוף כל שאלה נציין את הסימן  הרבנות הראשית,שאלות שנשאלו במבחני להלן נביא את ה

והסעיף בסיכום בו נמצאת התשובה ובחלק מהתשובות גם את הכותרת משנה בסעיף, כך 
שהלומד יוכל ללמוד את התשובה ממקורה. וכן הוספה של תשובה תמצית שתועיל לחזרה בראשי 

יהם כבר במבחנים פרקים. כפי שראיתי, פעמים רבות שואלים באותם הסעיפים שנשאלו על
בשנים עברו, אך על נקודה אחרת בסעיף. כך שבדרך לימוד זו מקיפים לפחות את הסעיפים הנ"ל 

 בצורה טובה יותר. 

נקודה נוספת שיש להעיר: ישנם שאלות החוזרות על עצמם בחלק ניכר מהמבחנים, אך בכל שנה 
 ישנם שאלות שלא נישאלו בשנים עברו. לכן אין די בללמוד את השו"ת הנ"ל בלבד. 

 

: א. האם מה שנאמר 'שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום' נאמר בכל שאלה .1

פלפול או בדרוש בענייני פסח? ג. האם חיוב זה קיים גם בליל המועדים? ב. האם יוצאים י"ח ב

 הסדר? הבא ראיה לדבריך.

: סימן תכט. מגילה לב. משה תיקן להם לישראל שיהו שואלים ודורשין בעניינו של יום. תשובה

 –ה"ה לשאר יו"ט. מ"ב  –פסחים ו. שואלין ודורשין בהל' הפסח קודם הפסח שלושים יום. מג"א 

 –דרוש בעלמא לא יוצאים. בתוספות מבואר שגם בחג עצמו יש חיוב נפרד. מ"ב בפלפול או 

 כגון בפסח בעניין יציאת מצרים.

: א. אם התחיל ללמוד מבעוד יום, האם צריך להפסיק כדי לבדוק את החמץ? ב. הגיע שאלה .2

 ומדוע?  –זמן בדיקת חמץ, האם מותר לאכול לחם או פירות 

: פסחים ד. צורבא מרבנן לא ליפתח בעידניה מוד קודם הבדיקהלי: סימן תלא סעיף ב. תשובה

 –באורתא דתליסר דנגהי ארבסר. דלמא משכא שמעתיה ואתי לאמנועי ממצוה. רש"י 

 –חצי שעה קודם הלילה אסור. מ"ב  –אף קודם הלילה. מג"א  –האיסור מליל י"ד, רמב"ם 

א"צ להפסיק, שהאיסור הוא  –: רבנו יונה ושו"ע אם התחיל קודםכשיש תזכורת מותר. 

יפסיק, שהחשש שמא  –להתחיל 'לא ליפתח', ודי שגזרו לא להתחיל, מדרבנן. טור ורמ"א 

ישהה  –דלאפרושי מאיסורא. ט"ז  –אינה תדירה. מג"א  –: ב"ח מדוע החמירו בבדיקהיטרד. 

ילך מותר, שודאי  –: ראנ"ח שיעור קבועעיקר המצוה בתחילת הלילה.  –מעט קודם. גר"א 

 –אסור, גם בקבוע. וגם המתירים לא התירו אלא בקבוע. מג"א  –לביתו ולא ישכח. ט"ז 

יתפלל קודם, שתפילה קבועה ואין  –: ב"ח תפילה קודם הבדיקהבפלפול אסור בכל מקרה. 

גם הרגיל להתפלל בביתו  –חשש שיטרד. ואם רגיל להתפלל בביתו אין חשש שישכח. מג"א 

לעולם  –ק עד צאה"כ יתן לאחר לבדוק וילך להתפלל. חק יעקב יתפלל תחילה. אם לא בד

 –לא יתחיל במלאכה ולא יאכל עד שיבדוק. ב"ח  –: שו"ע מלאכה ואכילהיתפלל תחילה. 



 
כשהגיע הזמן אין להקל גם באכילת פירות  –טעימה מותר. והיינו פירות או כביצה פת. ביה"ל 

 פירות וירקות מותר. –כזית. חזו"ע  –חי"א  אין לאכול מזונות יותר מכביצה. –בלבד. פמ"ג 

 (: האם יש חיוב להניח פתיתי חמץ ברשותו לפני שבודק את החמץ, ומדוע? 2) שאלה .3

הנותנים חמץ בחו"ס בשעת בדיקת חמץ, מעשה נשים  –: סימן תלב סעיף ב. ראב"ד תשובה

 –לא חוששים לברכה לבטלה, שהברכה היא שנבער אם נמצא. רמ"א  –הוא. אורחות חיים 

נוהגים לתת פתיתי חמץ שלא תהיה ברכתו לבטלה. ואינו מעכב, שהברכה על הצד אם ימצא. 

ראוי לא לתת פתיתים, שמא לא ימצא. והברכה על הביעור. וכן יש המזלזלים בבדיקה  –ט"ז 

 –בדוק ולא ימצא יתרשל בבדיקה. מהר"י וייל יניח, שאם י –ומחפשים רק הפתיתים. חק יעקב 

יניח חמץ נוקשה. זרע  –יניח, שאם לא יהיה לו חמץ יתכן וישכח לבטל למחר. מגן אברהם 

פחות מכזית. נחלקו אם הבודק קודם ליל י"ד מניח פתיתים, שהרי אינו מברך )מנחת  –אמת 

( בזמנינו שמנקים: לגריש"א יצחק(. אך לחק יעקב ומהר"י וייל יש טעם להניח תמיד )גריש"א

 אם לא מניח לא יברך. לגרשז"א מברך, שהבדיקה נועדה לבחון אם אכן בדקו היטב.

: א. באלו נרות אין בודקים את החמץ ומדוע? ומה הדין כשעבר ובדק בהן? ב. לא בדק שאלה .4

 בלילה האם ביום צריך בדיקה ע"י נר? פרט!

א"א להכניס שמשום  –לאור האבוקה. רא"ש  . פסחים ז: אין בודקיםאב. -: תלג, אתשובה

אין בודקים לאור האבוקה, ולא בנר של  –לחורים וסדקים, ומפחד שמא ישרף הבית. שו"ע 

חלב שמפחד שיטפטף על כליו. ולא בנר של שומן שמפחד שיטיף על כלי החלב. ולא בנר של 

א יצא, אבל בנר אם בדק באבוקה אפילו בדיעבד ל –שמן שמפחד שיטיף על הבגדים. מג"א 

של חלב יצא בדיעבד. וכ"כ המ"ב, ויחזור ויבדוק. אך הט"ז סובר שבדיעבד יצא, ורק בדיקה 

 לאור הלבנה והחמה מעכבת גם בדיעבד.

. פסחים ז: אין בודקים לא לאור החמה, ולא לאור הלבנה, ולא לאור האבוקה, אלא לאור ב 

ק בלילה, כשבודק ביום לא יבדוק לאור אם לא בד –הנר, מפני שאור הנר יפה לבדיקה. שו"ע 

 החמה אלא לאור הנר.

: האם חייבים לבער חמץ במקומות הבאים: א. חצר הפתוחה לכיפת השמיים? ב. בית שאלה .5

 שיש בו תרנגולים? ומה הדין את מצא חמץ במקומות הנ"ל לאחר הפסח האם מותר לאוכלו?

דיקה מפני שהעורבים מצויים שם. ר"ן : סימן תלג סעיף ו. פסחים ח. חצר אינה צריכה בתשובה

קודם זמן איסורו יכול  –דוקא אמצע החצר א"צ לבדוק, אבל חו"ס צריכים בדיקה. הגה"מ  –

לול תרנגולים א"צ בדיקה, שאם היה חמץ  –להשליך בכל מקום שהעורבים מצויים. שו"ע 

גם  –לא. מג"א  התרנגולים יאכלוהו. וה"ה לאמצעה של חצר. והנ"מ ספק חמץ, אבל ודאי חמץ

קרקע הבית שתרנגולים מצויים א"צ בדיקה. וצריך לכבד תחת המיטות שמא יש חתיכה גדולה 



 
בחצרו, ודאי חמץ צריך בדיקה, שאין ספק מוציא מידי ודאי.  –שהתרנגולים לא אוכלים. ב"ח 

 ד.רק מליל י" –כל ל' יום. מקו"ח  –גם בודאי חמץ א"צ לבדוק. מהו 'סמוך'?: מג"א  –מג"א 

במקום שלו חייב לבער. ובמקום הפקר אם לא אכלוהו העורבים ונשאר עד אחר זמן  –מ"ב 

 איסורו לא אכפת לן, כיון שכבר יצא מרשותו, דומיא דמוכר לגוי קודם זמן איסורו.

בדיקת חמץ, ברכה על  –(: כיצד ינהג גבאי בית הכנסת לגבי החיובים הבאים 2) שאלה .6

 בתחום בית הכנסת?הבדיקה, וביטול החמץ הנמצא 

בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה,  –: סימן תלג סעיף י. שו"ע ע"פ הירושלמי תשובה

א"צ לבטל לאחר  –משמע כדין, בליל י"ד. פר"ח  –שהתינוקות מכניסים בהם חמץ. מג"א 

יכולים לברך.  –: גר"ז ברכההבדיקה, כיון שאינם יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאינו שלהם. 

לא מברכים, שאין להם בעלים. וגם הגבאי יכול לומר שלא נח לו לקנות איסור.  –ערוה"ש 

 יפטרו בברכה שמברכים בביתם. –חזו"ע 

: א. האם שליח יכול לבטל את החמץ של משלחו ומדוע? פרט. ב. ראובן שלח את שאלה .7

ל שמעון בסוף הבדיקה שמעון לבדוק לו את הבית ולא אמר לו לבטל את החמץ, האם יכו

 ומדוע?  –לבטל את חמצו של ראובן 

שלוחו יכול לבטל החמץ בשבילו. וי"א כיון שביטול הוא  –: סימן תלד סעיף ד. עיטור תשובה

גם אם ביטול הוא הפקר יכול לבטל, כיון  –הפקר, אינו יכול להפקיר דבר שאינו שלו. ב"י 

שלוחו יכול לבטל. מג"א  –ו ברשותו. שו"ע שחמץ אינו ברשותו של אדם, והכתוב עשאו כאיל

 –צריך לצוות את השליח לבטל, אבל אם רק מינהו לבדוק אינו יכול לבטל. גר"ז  –ומ"ב 

 לכתחילה יבטל בעצמו.  –מסתמא כוונת המשלח גם על הביטול. ביה"ל 

: (: אדם שנוסע לבית מלון למשך כל ימי חג הפסח, או חולה המאושפז בבית החולים2)שאלה  .8

 כיצד יעשה לעניין בדיקת חמץ. 

: סימן תלו סעיף א. פסחים ו. אמר רב המפרש והיוצא בשיירא, קודם שלושים א"צ תשובה

אם דעתו  –בתוך שלושים צריך דוקא שדעתו לחזור. רבא  –לבער, תוך שלושים צריך. אביי 

חזור בפסח ועובר דעתו ל –לחזור אפילו בר"ה חייב, ותוך שלושים חייב גם אם לא יחזור. רש"י 

חוזר לאחר הפסח. אבל אם דעתו לחזור אפילו קודם פסח חייב  –על דאו' שחמץ בביתו. ר"ן 

לבער שמא יאחר ויחזור ערב פסח. לירושלמי החובה היא לבדוק, ולא לבער. לכן יבדוק בכל 

קודם ל' א"צ לבדוק. ואם דעתו לחזור אפילו קודם הפסח חייב לבדוק שמא  –מקרה. שו"ע 

יבטל עם הבדיקה, שמא  –יבטל רק בערב פסח. מג"א  –זור בע"פ ולא יהיה פנאי לבער. ט"ז יח

פשוט שאם משאיר את אשתו ובניו בביתו, א"צ לבדוק קודם שיצא. ואם יש  –ישכח. חק יעקב 

 חמץ ידוע בביתו, לב"ח חייב לבער ולחק יעקב ופר"ח אין חובה. 



 
הסביר הגר"א שהברכה על הביעור, וכשאינו כשבודק קודם הזמן כתב הרמ"א שלא יברך. ו

משבית כל החמץ לא מברך. הב"ח סובר שבתוך ל' מברך. והפר"ח סובר שלעולם מברך, כיון 

 שחייבוהו לבדוק.

אם כוונת השאלה על המקום בו נמצאים בפסח, לגבי מלון עיין לקמן. ולגבי חולה צריך לבדוק 

את חפציו )פסק"ת(. ויש לעיין כיצד לדון אדם שהיה בבי"ח זמן רב קודם הפסח, אך יתכן 

 שבמשך ימי הפסח ישתחרר לביתו. 

ל מנת שלא לשוב (: א. ישראל שהיה דר בבית השייך לגוי, והלה פינה את הדירה ע2) שאלה .9

אליה. באלו תנאים חל עליו חיוב בדיקה בטרם פינויה? ב. האם חל חיוב בדיקה בחדר שבדעתו 

 למוכרו לגוי עם החמץ שבתוכו?

: סימן תלו סעיף ג. אם יוצא ואין לו בית אחר לבדוק, דעת הראבי"ה שאם יוצא תוך תשובה

א"צ לבדוק,  –ת בית הגוי. טור שלושים צריך לבדוק, אבל אם נכנס לבית אחר א"צ לבדוק א

אם לא עובר לבית אחר י"א שצריך לבדוק. הרמ"א הביא את דעת  –שהגוי נכנס לבית. שו"ע 

אם נכנס גוי יש להקל. אם יוצא  –א"צ. מ"ב  –צריך לבדוק. ט"ז ופר"ח  –הטור. ב"ח וא"ר 

מבית ישראל ונכנס ישראל אחר לבית, למג"א א"צ לבדוק, שהחובה על הישראל שנכנס. 

 ולב"ח צריך לבדוק. 

לא חל עליו חיוב בדיקה. שבעצם המכירה מקיים תשביתו וביעור.  –החדר שמוכר לגוי: א"א 

כיון  –כר בי"ג ולא בודק. חי"א יאמר לו שמוכר החדר וכל הנמצא בו. ואין למחות במו –מ"ב 

 שמוסר המפתחות בי"ד חייב לבדוק. 

 : מי ששוכר דירה לכל ימי החג, על מי חלה חובת בדיקת החמץ? שאלה .10

בדוק שהחמץ שלו, או על המשכיר ל -: סימן תלז סעיף א. פסחים ד. המשכיר בי"ד תשובה

מהתורה אין איסור  –ר"ן השוכר חייב שהחמץ ברשותו. העיקר תלוי מתי מסר לו המפתחות. 

ביוב"י על השוכר משום שהחמץ אינו שלו. ולא על המשכיר שהחמץ אינו ברשותו. ישנו חיוב 

החובה על השוכר שבבית, שמא יבוא  –מדרבנן להשבית החמץ וספק על מי הטילוהו. תוספות 

הכל  –ן אם השכירות בי"ג ודאי שהחיוב על השוכר בלבד. ר" –לאוכלו. מחלוקת נוספת: תוס' 

תלוי מתי נכנס לבית, ולא מתי עשו הסכם. לרש"י העיקר מתי עשו את קנין השכירות. לתוס' 

די במסירת המפתח, שעצם היכולת ליכנס לבית מחייבת בבדיקה. לדעת הר"ן צריך גם מסירה 

נכון להחמיר שיש חיוב על השוכר  –השאלה מתי נתן לו מפתח. חק יעקב  –וגם קניין. שו"ע 

 העיקר כר"ן.  –יחד. פר"ח  והמשכיר

: השוכר חדר במלון על מנת לשהות שם בפסח, האם חל חיוב על האורח לבדוק את שאלה .11

 חדרו ובברכה? 



 
אם נכנס לפני ליל י"ד צריך לבדוק, שמא יבוא לאכול. קנין  –: סימן תלז. מנחת שלמה תשובה

 אין חיוב, שיש לבעל המלון תפיסת יד בחדרים. –תורה 

מה הדין כשהניח עשרה פתיתים ומצא תשעה, ומה הדין כשהניח עשרה ומצא אחד (: 2) שאלה .12

 עשרה פתיתים. פרט הדין לפני שביטל ולאחר שביטל חמצו.

: היינו הנח מאתים ומצא מנה, הניח עשר ומצא תשע: סימן תלט סעיף ג. פסחים י. תשובה

מדובר שכל  –תוספות לדעת ר' מנה מונח ומנה מוטל, ולחכמים הכל חולין, שהמנה ניטל. 

 –לאו דוקא קשורים, ואפ"ה אם מצא תשע צריך לבדוק. שו"ע  –הככרות קשורים זב"ז. רמב"ם 

צריך לבדוק, וי"א דוקא אם היו קשורים יחד, אבל אם אינם קשורים בודק אחר האחד בלבד. 

 : צריך לבדוק אחר כל התשע, שהנמצאים חדשים, ומה שהיה ניטל.הניח תשע ומצא עשר

אין להקל אא"כ ביטל, או שיש שהות לבטל. ובהניח ט ומצא י אין הבדל אם הניח  –מ"ב 

 מקושר ומצא מפורד או ההיפך, בכל מקרה צריך לבדוק שוב אחר כל הט' שהניח.

. אם הגיע זמן ביעור ב. נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל האם חייב לבערו? פרט. א: שאלה .13

את החמץ, מה יעשה היהודי כדי לא להפסיד את החמץ  חמץ והגוי אינו כאן כדי שיחזיר לו

. היה חמץ של גוי מופקד אצל ישראל ולא ביערו ולא החזירו גוכדי לא לעבור על החזקת חמץ? 

לגוי ועבר עליו הפסח האם מותר לאכול, ליהנות, או להחזיר את החמץ הנ"ל לגוי המפקיד 

 ומדוע?

רק ש"ש  –אחריות על החמץ מחוייב לבערו. ר"י . פסחים ה: אם קיבל א: סימן תמ ס"א. תשובה

אפילו אינו חייב באחריותו וכופהו לשלם אם  –אפילו שומר חינם. רמב"ם  –חייב לבער. בה"ג 

סתם כר"י וי"א כבה"ג. חק  –אין בכפיה כדי לחייב. שו"ע  –יאבד, חייב באחריותו. ראב"ד 

ייב באחריות גניבה ואבידה אינו בדיעבד יכול לסמוך על דעה ראשונה שכל שאינו ח –יעקב 

 רק כשקיבל עלי לשמור בפועל חייב לבער. –מבערו. גרשז"א 

לא קיבלו עליו,  –. מה יעשה כדי לא לעבור? פסחים ו. ייחד לו בית אין זקוק לבער. רש"י ב

 –קיבל אחריות, וייחד לו מקום ספציפי. חק יעקב  –אלא אמר לו הרי הבית לפניך. ר"ת 

 מקבל אחריות מותר לאחר הפסח כשייחד לו מקום, שאינו נחשב תחת רשותו. בדיעבד גם אם

אם חייב לבער ולא ביער, יכול לתת את החמץ לגוי לאחר הפסח, שלא קנסו בזה.  –. מג"א ג

אך בפסח עצמו אין לתת לו, שמא ימכור לישראל. גם החק יעקב סובר שסו"ס הוא חמץ של 

מחוייב לתקן הלאו ולשורפו ולשלם לגוי את  –עק"א גוי שעבר עליו הפסח ומותר בהנאה. ר

אם אין הגוי לפניו קודם פסח יעשה מכירה, ואם הגיעה שעה שישית וא"א  –מעותיו. גר"ז 

 למכור, מותר להשהות ולהנות מהחמץ באכילה לאחר הפסח.

מדעתו של נפקד או הניח חמץ  –שאלה: ישראל שהפקיד חמץ אצל נוכרי או אצל ישראל  .14

 מקבל שלא מדעתו, האם חייב המפקיד לבער את חמצו מהתורה או מדרבנן?ברשות ה



 
אין המפקיד עובר אם הפקיד אצל ישראל. ומדרבנן צריך ביעור. רבנו  –תשובה: תמ, ד. גאונים 

לעולם ברשות המפקיד, ואע"פ שקיבל הנפקד אחריות מ"מ עיקר הממון של הבעלים,  –יונה 

ישראל שהפקיד חמצו אצל  –עובר עליו בביוב"י. שו"ע ולכן ישראל שהפקיד חמצו אצל גוי 

כיון  –ישראל או גוי, אע"פ שקיבל עליו הנפקד אחריות, עובר עליו )אף( המפקיד. ביה"ל 

אין האחריות של הנפקד מציל את  –שהנפקד השאיל לו מקום חשיב ג"כ 'ביתכם'. נוב"י 

 המפקיד מלעבור בבל יראה, שעיקר הממון שלו.

בחוזר בתשובה שהוריו לחצו מאוד שיתארח אצלם לימי הפסח, אך דא עקא : מעשה שאלה .15

חלקם בערב פסח וחלקם  –שאמו בישלה חלק מהמאכלים בכלי חמץ כגון: ריבה סחוג וכד' 

מה דין המאכלים הללו בימי  –בימי הפסח, וכמו כן מלחה בשר ודגים וחמוצים בכלי חמץ 

 הפסח?

אין באכילת תערובת חמץ וחמץ נוקשה איסור  –: סימן תמב סעיף א. פסחים מח: רי"ף תשובה

ל קודם הפסח בקדירה תבשיל שנתבש -אסור מהתורה. מ"ב סק"א  –מהתורה, בעל המאור 

שבישל בה חמץ בו ביום, אע"פ שאין בתבשיל שישים כנגד החמץ שנפלט לתוכו מן הקדירה, 

נאי שלא יהיה כבוש בכלי חמץ בפסח. ואם נתבשל בתוך מותר להשהותו עד אחר הפסח. ובת

 הפסח אפילו אינו בן יומו צריך לבער.

בשר יבש וגבינה ודגים שנמלחו קודם הפסח ולא  –סימן תמז סעיף ה. שו"ע ע"פ הראשונים 

נזהרו בהם, מותר לאכלם בפסח. אך דגים מלוחים השרויים במים בפסח בכלי חמץ, יש 

יש מחמירים. חק  –פסח מפליטת הכלים, וחמץ בפסח במשהו. רמ"א להחמיר, שהם בולעים ב

גם אם נמלח הבשר בכלי חמץ מותר, שאין מליחה לכלים להפליט, ועוד סתם כלי אינו  –יעקב 

 בן יומו, ונותן טעם לפגם קודם הפסח מותר. 

הרמ"א הוסיף שכל דבר שמבשלים בכלי חמץ אסור בפסח, אבל ביו"ט האחרון יש להקל. 

"ק הביא שאם יודע שהמחבת אינה בת יומא, מותר גם לאוסרים נותן טעם לפגם בפסח, הסמ

אם בישלו מתחילה לשם פסח בכלי שאינו בן יומו  –שנתינת הטעם היתה קודם הפסח. מג"א 

וא נ"ט בר נ"ט. ויש הסוברים שחמץ קודם פסח חשיב לאיסור, ולכן אין ה -מותר בפסח. מ"ב

 להתיר.

כיון שמטגנים בדבש התבטלה החריפות.  –חמיר גם ביו"ט האחרון. פמ"ג יש לה –חריף: ט"ז 

נטל"פ מותר בפסח  –אם הדרך לבשל מרקחת בכלים מיוחדים מותר. חזו"ע עמ' קיד  –מ"ב 

 לדעת מרן, ולכן אם טעו ובישלו בכלי חמץ לאחר מעת לעת התבשיל מותר לספרדים.

ומדוע? ב. האם מותר  –: א. בגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה, האם מותר לקיימם בפסח שאלה .16

 ומדוע? –לקיים בפסח ספרים שנכרכו בדבק של חמץ 

בגדים שכיבסו אותם בחלב חיטה וכן ניירות  –: סימן תמב סעיף ג. רמב"ם ושו"ע תשובה

ובל ימצא, שאין צורת  שדיבקו אותם בחמץ, מותר לקיימם בפסח, ואין בהם איסור בל יראה



 
לא יבצבץ  –אסור. תה"ד  –מותר לקיימו. אבי עזרי  –החמץ עומדת. כאשר החמץ ניכר: מגיד 

העיקר  –ע"פ מרן מותר לדבק ניירות לחלון, וי"א שאסור אם ניכר. פר"ח  –לחוץ. רמ"א 

 העיקר להחמיר. עוד כתב, שכורכי –כמקלים, שהטיט מבטל את צורת החמץ וטעמו. ביה"ל 

ספרים בדבק חמץ אפשר שהוא בכלל חמץ שנפלה עליו מפולת, משום שנעשה לכתחילה 

 שיהא מכוסה. ואינו דומה לדין חלונות שניכרים בחוץ.

(: א. האם מותר להשתמש במוצרי קוסמטיקה שיש בהם תערובת חמץ בפסח? ב. 3) שאלה .17

 האם מותר להשתמש במשחת שיניים או מי פה שיש בהם תערובת חמץ?

תכשיטי נשים מקרי נוקשה מטעם שאינו ראוי  –יא. שעה"צ -: סימן תמב סעיף יהתשוב

משום  –מותר גם להשתמש בסבון וכו', שאין הדבר נחשב לשתיה. גריש"א  –לאכילה. אול"צ 

מותר לכתוב בדיו  –: תה"ד ושו"ע משחת שינייםחומרא דחמץ לא ראוי להשתמש בהם. 

אין חוששים שיתן הקולמוס בפיו, שדוקא לאכול בכוונה  –המבושל בשכר שעורים. מג"א 

מותר להשתמש במשחת שיניים או מי פה שיש בו חמץ הנפסל  –אסור, דאחשביה. אול"צ 

משום חומרא דחמץ ראוי לא להשתמש בהם.  –מאכילת כלב, שאין בכוונתו לאוכלם. גריש"א 

 ויש שהחמירו שפעמים מתכוין לאכילה )תפל"מ(.

יך להקפיד בדברים הבאים על כשרות לפסח כאשר ידוע שיש בהם חמץ או : האם צרשאלה .18

 תערובת חמץ: א. תרופות. ב. שמפו. 

מכיון שאינו אוכלו אלא לשם רפואה אין הוא  –: סימן תמב סעיף יא. יד אברהם תשובה

אחשביה, ואסור לחשאיב"ס. ואם מעורב בה חמץ לדבק, מכיון  –מחשיבו כאוכל. שאגת אריה 

רוב התרופות  –עתו על האוכל אלא לשם התרופה, דעת החזו"א שמותר. חזו"ע ועוד שאין ד

אינן רואיות למאכל כלב, וזוהי תערובת חמץ בלבד. לגבי שמפו כתב הגר"ז שכל דבר שמותר 

כל המשחות החמץ שבהם נפסל  –לקיימו מותר להנות ממנו בפסח כל מיני הנאות. אג"מ 

 מאכילת כלב ונפסד צורת החמץ. 

 : האם מותר להנות מריח הפת ושאר מיני מאפה השייכים לגוי?שאלה .19

בגלל שאסור להנות מחמץ של גוי, אסור להריח פת חמה  –: סימן תמג סעיף א. ביה"ל תשובה

בחמץ בפסח שאיסורו  –דבר שאינו עומד להריח מותר להריח בו. גר"א  –של גויים. חמד משה 

ר שמא יבואו לאוכלו. ובסימן רט"ז נחלקו אם במשהו אמרינן ריחא מילתא, וכן יש לאסו

מברכים על ריח הפת ורק כשנוטל מברך, דאל"ה הוי כנכנס לחדר של בשמים שא"צ לברך. 

 לפ"ז אין שום איסור להריח סתם. –גרשז"א 

: ערב פסח שחל בשבת, מתי בודקים את החמץ, במה סועד סעודות שבת ומתי, ומתי שאלה .20

 מבער ומבטל את החמץ?



 
 –מלפני השבת. חכמים  –ם מט. ר"מ : פסחיבדיקת חמץב. -: סימן תמד סעיפים אתשובה

בודקים בליל י"ג ומבערים הכל לפני השבת ומשיירים מזון שתי סעודות לשבת.  –בזמנו. שו"ע 

מותר לבדוק את החמץ בליל שבת ע"י גוי  –אם נזכר בשבת שלא בדק חמץ: אבני צדק 

סעודה  –: שו"ע הסעודותאסור, ודי לו בביטול חמץ.  –שיטלטל את הנר. שו"ת בית היוצר 

שלישית אחר המנחה, אך אינו יכול לעשותה אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה קודם שעה 

 –אנו לא נוהגים לאכול מצה עשירה, לכן יאכל פירות או בשר ודגים. מג"א  –עשירית. רמ"א 

. ובשר ודגים עדיף מפירות. נוב"י יכול לחלק את סעודת שחרית לשנים בשביל סעודה שלישית

כשא"א לשמור על החמץ יאכלו מצה  –עד חצות ודאי שמותר לאכול מצה עשירה. אג"מ  –

 עשירה.

הפוסקים דנו באכילת מצה מבושלת לסעודות שבת )סברת המתירים הואיל ואין יוצאים בה 

בעודה אפויה לא בליל פסח דינה כמצה עשירה, וסברת האוסרים דכמיון שחל עליה איסור 

פקע האיסור בבישול(, וכן מצות שנאפו שלא לשמה )מנחת יצחק אוסר, יחו"ד מיקל 

קודם חצות ביום שישי, כדי שלא יבואו לטעות בשנים  –: רש"י מן ביעור חמץבשעה"ד(. ז

 –לא יזכיר הנוסח אלא יכוין בליבו. מג"א  –בשבת יבטלו. אול"צ  –הבאות. וכ"כ שו"ע. רמ"א 

עד סוף שעה  –שי בשעת הביעור א"צ לבטל, שזוכה שוב בפת. הזמן המדויק: מהרש"ם ביום שי

: אם מכירהכבכל שנה עד סוף חמישית.  –שישית, שלא גוזרים שיטעה בשנה אחרת. מאמ"ר 

יתם במתנה החדר לגוי עם מפתח, ואפשר שמותר למכור,  –שכח למכור לפני שבת: חק יעקב 

ימכור לפני שבת ע"מ שיחול  –אסור. אחרונים  –סור. גר"ז כיון שלא עושה אלא להינצל מאי

 לא יתנה שיחול בשבת, שאסור משום קנין בשבת. –סמוך לשבת. רעק"א 

וכבר הגיע זמן ביעור חמץ. כיצד  –: לפניו מצוות מילה, קבורת המת או הצלת ממון שאלה .21

 ינהג?

ול את בנו... ונזכר שיש לו : סימן תמד סעיף ז. פסחים מט. ההולך לשחוט את פסחו ולמתשובה

חמץ בביתו, אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו, יחזור. ואם לאו יבטלו בליבו. ואם היה 

הולך להציל מן הנהר ומן הדליקה ומהמפולת ומיד האנס, אפילו יש שהות לא יחזור אלא 

ו בליבו. וכ"כ יבטל בליבו. ואם יצא לצורך עצמו חוזר מיד. וחוזר על כביצה, פחות מכאן מבטל

 שו"ע.

אין חילוק אם  –דוקא החתן אינו חייב לחזור, אבל אדם אחר חייב לחזור. רמב"ם  –מג"א 

 יכולה המצווה להעשות ע"י אחרים או לא.

היוצא לאחר שעה שישית וא"א לבטל, דעת המג"א שעשה דתשביתו חמור. אך מת מצוה 

בתוך שש הוא רק מדרבנן ולא  –עדיף מהשבתת חמץ, אע"פ שיהיה בפסח חמץ בביתו. א"ר 

 דוחה מצוה דאורייתא.



 
גם אם  –מותר רק אם יודע בודאי שיוכל לחזור אח"כ. כס"מ  –היוצא להציל לאחר שש: מג"א 

 יש לו שהות להציל אח"כ, לא יחזור שמא יטרד. 

 (: האם מקיימים ביעור חמץ בהשלכתו לאסלת השירותים? 2) שאלה .22

זורה לרוח או מטיל לים.  –שריפה. חכמים  –ים כא. ר' יהודה : סימן תמה סעיף א. פסחתשובה

דוקא לבער.  –שלא יהא לו חמץ. תוספות  –האם המצוה להשבית או שלא יהיה לו חמץ. רש"י 

כרבה, בעינן  –כחכמים. מחלוקת נוספת: רא"ש  –כר' יהודה. גאונים  –כיצד מבער? תוספות 

כרב יוסף, א"צ לפרר. גם לר' יהודה שלא בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר,  –פירור. רמב"ם 

כיצד ביעור חמץ, שורפו או פורר וזורה לרוח  –אחר שש. שו"ע  –תחילת וכל שש. ר"ת  –רש"י 

יש לשרוף עד שנעשה פחמים. מג"א  –יפורר גם בחיטים וגם בלחם. גר"ז  –או זורקו לים. מג"א 

רק קודם זמן איסורו מותר, שלאחר מכן חלה  –צ פירור. חזו"א אם משליך לבית הכסא א" –

בבית הכסא שלנו  –חובת הביעור, ואין חשוב כביעור, שיכול לנקות ולהאכילו לכלב. אול"צ 

 דוקא בעצים, דומיא דנותר. –נפסד לגמרי וודאי חשוב ביעור. רש"ש 

כל כלב, האם מותר (: חמץ ששרפו לשם ביעור חמץ, והגחלים אינם ראויים למא2)שאלה  .23

לכתחילה ובדיעבד? / חמץ ששרפו, האם מותר להניח הפחמים  –לבשל בהם תבשיל בפסח 

 בתנור ע"מ להסיק בהם את תבשילו?.

: תמה, ב. לר' יהודה שביעור חמץ בשריפה, דינו כ'נשרפים' שאפרו מותר. ולרבנן דינו תשובה

עה שישית, מותר להנות מהפחמים אם שרפו קודם ש –כ'נקברים' שאפרו אסור. רמב"ם ושו"ע 

בתוך הפסח. אבל אם שרפו לאחר שעה שישית, הואיל ואסור בהנאה, לא יסיק בו ולא יבשל. 

ואם בישל או אפה, הפת התבשיל והפחמים אסורים בהנאה. החק יעקב סובר שבחמץ גם 

גחלים ואפרן אסור. ובדיעבד למג"א לא מועיל שיוליך הנאה לים המלח, והלבוש מיקל 

בהולכת הנאה לים המלח. ואם מוכר החמץ לגוי חוץ מדמי האיסור שבו, לש"ך מותר ולמג"א 

 אין לו תקנה כלל.

 : האם מותר להשליך חמץ למקום שהעורבים והעופות מצויים שם על מנת שיאכלוהו? שאלה .24

קודם זמן איסורו יכול להשליך החמץ במקום שהעורבים  –. סימן תמה סעיף ג. שו"ע א: תשובה

צויים, ואם מצאו לאחר זמן איסורו ולא אכלוהו העורבים, אע"פ שהמקום הפקר לא יניחנו מ

הכוונה שזרק לחצרו, אבל אם זרק למקום הפקר ממש קודם  –שם, אלא יבערנו. מג"א ומ"ב 

 צריך שתהא דעתו להפקירו שלא ע"מ לזכות. –זמן איסורו, שוב אין עליו חובת ביעור. גר"ז 

 : מצא חמץ ביו"ט או בחול המועד, האם יבערו ביו"ט והאם יברך על הביעור? שאלה .25

 –. סימן תמו סעיף א. פסחים ו. המוצא חמץ בביתו ביו"ט כופה עליו כלי. שו"ע א: תשובה

יברך,  –: מג"א ברכה על הביעורבחוה"מ יבער מיד, וביו"ט יכפה עליו כלי עד הלילה ויבער. 

מברך. ואם הוא פחות  –אם לא ביטל או שנתחמץ כעת  –גם אם ביטל ודוקא בחמץ גמור. מ"ב 



 
אם לא ביטל החמץ יטלטל את החמץ להשליכו  –מכזית לפמ"ג מברך ולגר"ז אינו מברך. מ"ב 

 לנהר או לבית הכסא, ואפילו לשרוף מותר לכמה פוסקים. 

רי לא מקיים העשה בכך! למג"א מותר להטיל השל"ה סובר שיוציא ע"י גוי, והמג"א תמה ה

לים ע"י גוי, אך רעק"א סובר דמכיון שאין שליחות לגוי חשוב כנעשה הביעור מעצמו, ולא 

 קיים תשביתו. 

מכיון שהחמץ  –שוא"ב עדיף. הגרצ"פ פרנק  –י ביו"ט,. מג"א מבער ע"י גו -: ב"ח חמץ גמור

סביבו מחיצה י'. ויתכן ומותר לשרוף שהגוי אינו  יעשה –שייך לגוי, יתכן ואין לשורפו. שבה"ל 

 מה שמוכר הוא אם לא ימצא חמץ בפסח.  –מקפיד על חתיכה. שערי יושר 

 : מצא עוגה בביתו בפסח, ואין ביכולתו לזהות אם היא חמץ, האם מותר לאוכלה?שאלה .26

שאלה אם : סימן תמו סעיף ד. פסחים ז. אינו מזהה אם המאכל חמץ שיש עליו עובש, התשובה

אם אינו יודע מותר באכילה,  –מונח ימים רבים, או מחמת חום המצות שמעליו נתעפש. שו"ע 

שהולכים אחר האחרון. ואם נתעפש הרבה ודאי הוא חמץ. ואם אופים הרבה תולים שנתעפש 

רק לאחר פסח מותר באכילה, שאין להקל בחשש חמץ גמור.  –מהפת החמה שמעליו. ביה"ל 

 מקום שאינו נראה לכל, יש חשש שנשאר מלפני פסח.אם מצא ב –מ"ב 

: חמץ שנתערב במשהו מה דין התערובת בפסח באכילה ובהנאה? והאם יש צורך שאלה .27

 להכשיר את הכלים לאחר הפסח? 

: סימן תמז ס"א. בפסחים כט: נחלקו רב ושמואל ור' יוחנן לגבי חמץ בזמנו ושלא בזמנו תשובה

שחמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו אסור במשהו. ושלא במינו ושלא במינו. וסיכם רבא 

 –אוסר אפילו במשהו. שאילתות  –בזמנו בין במינו ובין שלא במינו מותר. רמב"ם ושו"ע 

רק כשיש כמה  –כשיש צד נוסף יכול לבטל בשישים. מ"ב  –בשישים, אא"כ נותן טעם. רמ"א 

רק  –: ראב"ד איסור הנאהי טעם. מחמיר רק כשיכול לבוא ליד –צדדים מקלים. יבי"א 

בכל גווני  –רק כשמשביח אסור בהנאה. מאמ"ר  –גם בהנאה. פר"ח  –באכילה. רי"ף ושו"ע 

ניתן להתירו בהנאה, ולהשליך דמי הנאת חמץ לים  –: חק יעקב הפסד מרובה או שעה"דאסור. 

 המלח. מ"ב חולק. 

 או הגעלה. לגבי הכלים כתב הרמ"א שמותרים לאחר הפסח וא"צ שבירה

 –: מה הדין במקרים הבאים, מתי חמץ אוסר במשהו, מתי בטל בשישים ומתי בטל ברוב שאלה .28

. חמץ שהתערב ביום י"ד אחר חצות 2. חמץ שהתערב בתוך חג הפסח. 1לכתחילה ובדיעבד. 

. נטל"פ של חמץ שהתערב ביום י"ד אחר חצות עד הלילה, ומה הדין נטל"פ 3עד הלילה. 

 . חמץ שהתערב קודם הפסח ועבר עליו הפסח.4ג הפסח. שהתערב בתוך ח



 
מה שאוסר בשאר תערובות פחות משישים אוסר  –. שו"ע ע"פ הראשונים 1: סימן תמז. תשובה

בחמץ במשהו. אבל אם בשאר תערובות לא היה צריך שישים אלא קליפה או נטילת מקום, 

ובטל בשישים, כיון שאין בו כשאר איסורים  –. משש שעות ולמעלה, תוספות 2אף בחמץ כן. 

כשאר איסורים בשישים. ולגבי חמץ נוקשה  –חשיב לזמנו, והוי במשהו. שו"ע  –כרת. ר"ן 

 –מותר, חק יעקב  –. שבולי הלקט 3בע"פ, למג"א בטל בשישים, ולט"ז במשהו, דלא פלוג. 

ים כל איסור –: ס"י. ע"ז סה: רשב"א נטל"פ בפסחרק אם ודאי פוגם, אבל בסתמא לא. 

שאסורים במשהו אינו מחמת טעמו אלא משום חומר איסורו, ולכן אין אומרים בהם נטל"פ, 

. סי"א. 4יש מחמירים.  –מותר. רמ"א  –כשפגום פקע איסורו. שו"ע  –וגם באלף אסור. רא"ש 

רק אם נתערב ממילא. עוד נחלקו: לטור רק  –אפילו עירב במזיד מותר. רא"ש  –ר' יונה 

בין חמץ שנתערב קודם פסח ועבר  –תר, והרמב"ם לא הזכיר שישים. שו"ע בפחות משישים מו

עליו הפסח, בין שנתערב בפסח ועבר עליו הפסח, בין שעבר הפסח על החמץ ונתערב לאחר 

 בטל בשישים. –הפסח 

: א. אם נתערב חמץ קודם הפסח ונתבטל בשישים, האם חוזר וניעור בפסח לאסור שאלה .29

ם מה הדין אם נתערב חמץ לח בהיתר יבש? ג. תערובת חמץ משש במשהו? ב. לדעת המחמירי

 שעות ומעלה או ביו"ט האחרון בחו"ל, האם אוסר תערובתו ב'משהו'? 

האיסור ניעור  –נתבטל לגמרי ומותר גם בפסח. רמב"ם  –. רא"ש א: סימן תמז ס"ד. תשובה

שמגיע זמן הביעור בפסח ואסור )ראבי"ה הביא ראיה מוורד שביעית שכבשו בשמן שישית, כ

חייב לבער הכל, שחוזר וניעור. האו"ז מביא ראיה מצמר רחלים שהתערבב בצמר גמלים מותר 

אח"כ לערבבו עם פשתן. הפר"ח דחה שרק כשיש משמעות הלכתית בטל, וחמץ לפני פסח 

אינו חוזר ונעור, ויש חולקים  –הוא היתר גמור, בשונה מכלאים שתמיד שמם עליהם(. שו"ע 

ן חמץ שהתערב ממילא מרן מחלק בי -גבי הטיריאקה כתב שאינו חוזר ונעור. פר"ח )אך ל

בממשו של החמץ חוזר ונעור,  –בטיריאקה החמץ מעמידו. כנה"ג  –לעירבוהו במזיד. ט"ז 

גם אם רק החמץ לח, אפילו  –. ביה"ל בבלח בלח מחמירים.  –בטעמו אינו חוזר ונעור(. רמ"א 

. לפני הפסח לדעת הט"ז אינו חשוב כאיסור ומותר לבטלו. גההיתר יבש, אין חוזר ונעור. 

 –מותר. ש"ך  –ולביה"ל כיון שעושה בשביל פסח חשוב כמבטל בזמן איסורו. 'תרי משהו': ט"ז 

 אסור.

בהם, האם מותר : א. בשר יבש או גבינה, או דגים שנמלחו קודם הפסח ולא נזהרו שאלה .30

לאכלם בפסח ומדוע. ב. בשר יבש שהודח שלוש פעמים בזה אחר זה מיד, האם מותר לאוכלו 

לדעת הרמ"א? ג. התיך שמן לפני הפסח בכלי שאינו כשר לפסח ואמר לנו כעת שברי לו שלא 

היה הכלי בן יומו ולא היו פירורים מעורבים בשומן או בכלי, מתי יהיה אסור אפילו בדיעבד, 

 תי יהיה מותר ומ"ה לעשות כן לכתחילה ומדוע?מ



 
. רש"י התיר כיון שהתבטל קודם הפסח בשישים, ואינו חוזר א: סימן תמז סעיף ה. תשובה

יש חולקים ומחמירים. והוסיף השו"ע שאם הדגים מלוחים שרויים  –ונעור. וכ"כ שו"ע. רמ"א 

. רמ"א בסח מפליטת הכלים. במים בפסח בכלי חמץ יש להחמיר ליזהר מהן מפני שבולעים בפ

דוקא בבשר התירו בכה"ג ולא  –אם הדיחו הבשר ג' פעמים קודם פסח נוהגים לאוכלו. מג"א  –

. גבדיעבד מותר לאכול בפסח גם ללא הדחה וכו'.  –בדגים וכו', שמא יאכל בלא הדחה. מ"ב 

לאוסרים  אם יודע שנזהר ושהמחבת לא היתה בת יומא בעת התכת השומן, מותר גם –סמ"ק 

נטל"פ בפסח, משום שכאן נתינת הפגם היתה עוד לפני פסח. אבל אם הותך בסתם לא מועיל 

שיאמר כעת שלא היתה בת יומא. וכ"כ הרמ"א. וכל דבר שמבשלים בכלי חמץ אסור בפסח, 

 וביו"ט האחרון אפשר להקל. 

רים הבאים: : חמץ שעבר עליו הפסל בשוגג או באונס, האם נאסר באכילה ובהנאה במקשאלה .31

. 4. כשבדק אך לא ביטל חמצו. 3. כשביטל חמצו אך לא בדק. 2. כשביטל וגם בדק חמצו. 1

 כשהפקיר חמצו.

חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה אפילו הניחו שוגג  –: תמח, ג. פסחים כח. ושו"ע תשובה

 –מה. ר"ל אסור, שחושש להער –או אנוס. ובירושלמי מובאת מחלוקת לגבי הפקיר חמצו, ר"י 

חמץ שנמצא בבית  –שהחמץ נחוץ לאדם יש חשש שיערים. שו"ע )ס"ה(  כיון –מותר. ערוה"ש 

 ישראל לאחר הפסח, אסור אע"פ שביטל. 

כשבדק וביטל יש להקל, דמאי  –אסור, שלא חילקו. חק יעקב  –אם עשה בדיקת חמץ: פר"ח 

וכתב שלדעת המקלים  הו"ל למיעבד?! הביה"ל כתב שמרן סתם ולא פירש שאר המקרים,

 בבדק וביטל ה"ה גם כשלא בדק, דמכיון שהיה אנוס לא גרע מבדק וביטל ומצא לאחר הפסח. 

מה דין  –: חמץ שעבר עליו הפסח ונתערב בהיתר מין במינו, ומין בשאינו מינו שאלה .32

 התערובת?

"כ : סימן תמח ס"ג. פסחים כח. חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה. וכתשובה

שו"ע. לגבי התערובת, בגמ' כט: מובאת מסקנתו של רבא, שחמץ שאינו בזמנו בין במינו בין 

 שלא במינו מותר.

: נבחרת לרב עיר ועליך לבצע את מכירת החמץ לגוי: א. פרט את סדר מכירת החמץ שאלה .33

 לגוי. ב. כיצד צריך להורות לתושבים המעוניינים למכור את החמץ דרך האינטרנט? 

: תחילה נבאר מעט את ענייני המכירה בכללות: חלק סדר המכירה: סימן תמח סעיף ג. תשובה

מהראשונים )ריטב"א: רגיל לעשות כן בכל השנים. גאונים: מאורע( מביאים שרק אם מוכר 

ישראל וגוי שהיו באים בספינה, מוכרו או  –באופן חד פעמי מועיל ולא באופן קבוע. ירושלמי 

כיון  –כל המכירה מצות אנשים מלומדה. חת"ס  –וכ"כ שו"ע. מחצה"ש נותנו במתנה גמורה. 



 
יוציא החמץ  –: מג"א השארת החמץ בביתשנקנה בדרך קנין ועשו כל המעשים הראויים מותר. 

לא מועיל קרן זוית  -אם מייחד בביתו קרן זוית מועיל. פר"ח  –מביתו שלא יראה כפקדון. ט"ז 

כתובת מדויקת. ולהוסיף  –יפרט כל מין ומין. אג"מ  –"א : חיפירוטדנראה כחמץ של ישראל. 

צריך לפרט השם, ואם לא המכירה אינה תקפה.  –כל דבר שתהא המכירה בת מימוש. ביה"ל 

: עושים את כל הקנינים האפשרים, כגון חצר, אגב, סיטומתא ואודיתא. ולאחר הפסח קנינים

היות קודם זמן איסורו של החמץ, שמקבל את החמץ צריך לקבלו בקניין. המכירה צריכה ל

: אדם נעשה שליח לחברו מכירה דרך האינטרנטאחרת חייב לבערו ואינו ברשותו כדי למוכרו. 

אפשר גם דרך הטלפון. וכ"כ הפוסקים שבגילוי דעת  –בדיבור בעלמא וא"צ עדים. אול"צ 

ועיל, ולענ"ד מספיק. כיום שרבים מדרכי הקניין בעולם ופעולות נעשות באינטרנט, ודאי שמ

 זוהי דרך התחייבות משמעותית ותקפה יותר מאשר דרכים אחרות.

. האם מותר להאכיל לכלב של הפקר מחמץ שלו או מחמץ דהפקר בפסח ואחר א: שאלה .34

 . בהמת גוי האוכלת חמץ, האם מותר לשתות מחלבה בפסח?בהפסח? 

אין להאכיל חמצו בפסח אפילו לבהמת  –. סימן תמח סעיף ו. שו"ע ע"פ הירושלמי א: תשובה

מילוי רצונו חשוב להנאה. חמץ לאחר הפסח שאינו שלו מותר בהנאה ולכן  –הפקר. מג"א 

מותר, כיון שהחמץ של גוי מותר בהנאה  –. שם ס"ז. שו"ת בית אפרים בנראה שיכול להאכיל. 

אם אוכלת  –קב רק לאחר מעת לעת שאכלה חמץ. ישועות יע –והגוי מאכילה בהיתר. פמ"ג 

מכיון שאין כאן חמץ א"א לאסור. דומיא דחמץ של גוי  –גם דברי היתר מותר בו ביום. אג"מ 

 שעבר עליו הפסח, מה לנו עבר הפסח או עבר החמץ.

: א. ישראל המקבל מגוי כל שבוע כיכרות לחם כתשלום ריבית , מה צריך היהודי שאלה .35

, ומדוע? ב. אם הלוה היהודי כסף לגוי באופן לעשות כדי לקבל אחרי הפסח את הכיכרות הנ"ל

שאין אחד מהם יכול לחזור בו בתוך תקופת ההלואה, והגוי מחוייב לתת ליהודי בכל שבוע 

כיכרות לחם כריבית על ההלואה, מה הדין לגבי הכיכרות שאמורות להינתן בשבוע בו חל חג 

 ומדוע? –הפסח 

יאמר לו קודם פסח שיתן לו בפסח קמח או מעות, ואם יתן  –: סימן תנ סעיף ב. ראבי"ה תשובה

א"צ לומר כלום, ולאחר הפסח יכול  –לו אח"כ חמץ אין בעיה. ואם לא התנה אסור. הגה"מ 

בדיעבד גם אם לא אמר מותר. אם ההלואה לזמן  –יאמר לו. אחרונים  –לקבל החמץ. שו"ע 

ודם פסח, שרק כשאינו קצוב מותר כיון צריך להתנות קודם ההלואה ולא מועיל ק –קצוב: ט"ז 

אם הגוי לא מסכים יש מקום לדברי  –אין חילוק. ביה"ל  –שיכול לסלק עצמו בכל רגע.  מג"א 

 הט"ז.

 : האם מותר לקנות חמץ עבור גוי במעותיו של הגוי בפסח?שאלה .36



 
בר על בל יש איסור גמור, ויש לחוש שמא יאכל ממנו, וכן עו –: סימן תנ סעיף ו. ריב"ש תשובה

יש גם  –יראה, שאינו יכול להיות שליח עבור הגוי ונמצא שעובר עליו. וכ"כ הרמ"א. מג"א 

 בעיה של 'רוצה בקיומו'.

: א. האם מותר להשכיר לגוי כלי שיבשל בו חמץ? או להשכיר לו רכב להוביל בו חמץ? שאלה .37

חיצה, או על מנת לחמם בהם מים לר –נמק. ב. האם מותר להשתמש בכלי החמץ בפסח 

 לכביסה? 

מותר להשכיר לו בהמתו שיביא חמץ. אבל כלי אסור כיון  –. טור א: סימן תנ סעיף ז. תשובה

אסור להשכיר  –שאסור בהנאה אסור גם להשכירו, וכן משום שרוצה בקיומו של החמץ. גאונים 

עליו אסור להשכיר כלי כדי שיבשל חמץ, אבל משכיר חמור להביא  –בהמתו, כין נסך. שו"ע 

כלי וחמור שימושם הוא גם לצרכים אחרים, ולכן משכיר  –גם חמור אסור. מג"א  –חמץ. ב"ח 

מדובר על כלים  –מותר, שאינו נהנה מאיסור הבלוע. מ"ב  –. מרדכי ורמ"א בלו בסתמא. 

המיוחדים לרחיצה וכיבוס, אבל כלי שמשתמשים בו גם לאכילה אין להשתמש בו אפילו 

 מ דרך ארעי מותר.לרחיצה וכביסה. ומ"

: כלי חרס שהשתמשו בו רק בתור כלי שני, האם מותר להשתמש בהם בפסח, שאלה .38

 לכתחילה ובדיעבד.

לא ישברו. אם החזירן  –ישברו, שמואל  –: תנא, א. פסחים ל. קדרות בפסח: רב תשובה

לכבשן ונתלבנו, לדעת הראב"ן לא מועיל, שמא יחוס עליהם. ולראבי"ה מועיל, שהשלהבת 

היסק לא מועיל, ואם מחזיר לכבשן מותר. והוסיף ע"פ הרמב"ם ועוד  –ולה מכל צד. שו"ע ע

גם בכ"ש מחמירים,  –שאפילו משתמש בהם בעירוי בכ"ר לא מועיל היסק. רמ"א ומג"א 

ובדיעבד אם יודע שמעולם לא נשתמשו בו בכ"ר, צריך להתיישב. וכתב המ"ב שיש להקל 

ם בכלי חרס במקום הפסד מרובה ומניעת שמחת יו"ט, אם בכה"ג )שמשתמש רק בכלי שני( ג

 אינו בן יומו שנטל"פ. 

(: מה הם חילוקי הדינים בהכשר הכלים הבאים: כפות, סכינים, חצובה שמעמיד עליה 3) שאלה .39

 קדירה? 

ר"ת עירוי מועיל לכלי : ע"ז עה: לכבולעו כך פולטוו. -: סעיפים הכפות: סימן תנא. תשובה

עירוי מועיל  –שהשתמשו בו בכ"ר, ולתוס' לא מועיל. שו"ע תשמיש בעירוי צריך עירוי. ט"ז 

 הגעלה.  –לתשמישו בעירוי, פר"ח 

אחר הרוב. רמ"א  –חוששים למיעוט, רי"ף ושו"ע  –: תוס' רוב תשמיש הכליהאם הולכים אחר 

כפות חמורות  –שנשתמש בו בכ"ר כגון כפות. ט"ז  מחמיר, וה"ה לכל כלי שיש לחוש –

גם אם רוב תשמישו בכ"ש, אם ידוע שתוך מעת לעת  –מקערות, ששכיח שמערבב בכ"ר. מ"ב 



 
השתמש בו בכ"ר חייב להכשירו בכ"ר. ובדיעבד גם המחמירים מודים שהולכים אחר רוב 

אם יד הסכין קבועה  –מג"א מגעילן ברותחים. ב"ח ו –: ס"ג. פסחים ל: ושו"ע סכיניםתשמישו. 

ה"ה אם דבוקה בדבק, כיון  –במסמרים לא מועיל הגעלה, שיש שם הרבה גומות. מ"ב 

בסכינים יש יותר מקום להחמיר כיון שתשמישם תדיר  –שמתקלקל במים יש לחוש שיחוס. ט"ז 

 חצובה טעונה ליבון. והסביר המג"א שלפעמים –: ס"ד. רמ"א חצובהבחמץ ויש בהם סדקים. 

זהו חשש רחוק, וגם א"כ החמץ נשרף מהאש. ודי בליבון קל ובדיעבד  –נשפך חמץ. מאמ"ר 

מדינא א"צ כלום, שאין משתמשים בהם אלא  –עירוי מכ"ר מספיק. אג"מ  –מותר. חזו"ע 

 ליבון קל, וטוב לצפות בנייר כסף. –בקדירות, שחשוב כשני כלים שנגעו זב"ז. גרמ"א 

 כיצד מכשירים לפסח תנור אפיה ותנור מיקרוגל? : האם ניתן להכשיר, ושאלה .40

ברים שנשתמש ע"י האור מלבנן. ונחלקו האם חמץ ה. ע"ז עה: ד-: סימן תנא סעיפים דתשובה

חמץ שווה  –חשוב להיתר או איסור, שבשעת הבליעה הוא היתר, או שחשוב לאיסור. רמב"ן 

כלים המשתמשים  –תר. שו"ע הי –לגיעולי גויים, שגם בשעת הבליעה שם חמץ עליו. רמב"ם 

ע"י האור צריכים ליבון. עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנו. לגבי תנור כתב בחזו"ע שיש לנקות 

שעות ולהסיקו שעה. בהסתמך על הסוברים שחמץ חשיב היתרא בלע.  24היטב ולהמתין 

חלקו : נמיקרוגלהתנור אינו מגיע לחום של ליבון חמור.  –והחמץ מונח בתבניות. אול"צ 

 האחרונים האם חום האדים מגיע לטמפרטורה גבוהה, ונ"מ אם יש בליעה בדפנות.

(: כיצד מכשירים לפסח כלי הגשה ממתכת ופעמים שמחממים את המאכל שבכלי 2) שאלה .41

 הנ"ל ע"ג האש? 

: סימן תנא ס"ו. לעיל הבאנו המחלוקת האם הולכים אחר רוב תשמיש הכלי. וא"כ די תשובה

 –בעירוי מכ"ר, שזהו רוב תשמישו. וכ"ד השו"ע. הרמ"א מחמיר בקערות להגעיל בכ"ר. ט"ז 

 טעם החומרא, שההמון לא ידעו לחלק.

מחבת  /(: מחבת שמטגנים בה בשר בשומן, האם צריכה ליבון או הגעלה ומדוע? 5)שאלה  .42

שמטגנים בו, האם וכיצד ניתן להכשירו לפסח? / מחבת או תבנית אפיה לעוגות, והייתה 

 הקפדה למשוח בשמן את התבנית לפני כל אפיה?

: סימן תנא סעיף יא. מחבת שמטגנים בה לדעת רבנו יואל צריך ליבון שלעיתים תשובה

, שלא חילקו בין יורה הגעלה –מטגנים ומתייבש השמן, ונאפה ע"י האור בלבד. ראבי"ה 

ליורה, ומובא בתוספתא שגם כלי טיגון מדיחם ברותחים. וכן לעניין הפרשת חלה טיגון שווה 

 –לבישול )רא"ש: אם חוששים למקרים כאלו, יש לחוש בסירים שנתייבש המשקה(. שו"ע 

 נוהגים ללבנו לכתחילה, ואם אין –הגעלה )גר"א: מיקל משום שחמץ 'היתרא בלע'(. רמ"א 

אע"פ שמשח המחבת בשמן  –לחומרא בלבד. גר"ז  –ליבון. ביה"ל  –גומות די בהגעלה. חי"א 



 
או בשומן אין זה נקרא טיגון אלא אפיה, כיון שאין העיסה רוחשת בשמן והחמץ נבלע ע"י 

מחבת די בהגלעה,  –צריך טופח ע"מ להטפיח. חזו"ע  –האור בלבד, וצריכה ליבון גמור. כה"ח 

האגנות שאופים בהם עוגות בעי  –אם טחין בשמן י"א שלא מועילה הגעלה. מג"א וסיר עוגה גם 

ה"ה אם מושחים תחתיו בשמן או בשומן, כיון שלפעמים מחמין בהם חמין  –ליבון. פמ"ג וחי"א 

 דוקא לרמ"א שחושש למיעוט תשמיש. –לחולה. שעה"צ 

: תשובהה דין המאכל? : יידות וכיסויי הכלים שלא הכשירום ונשתמשו בהם לפסח, משאלה .43

אם לא הגעיל אין  –יש להגעיל הידות. רמ"א  –: שו"ע ידות הכליםסימן תנא סעיפים יב, יד. 

דיעבד הכוונה שנשתמש בהם כבר,  –לאסור בדיעבד, ואף לכתחילה די בעירוי. מג"א 

ולכתחילה אין להשתמש בהם אפילו הוא בתוך הפסח וא"א להגעילו. הט"ז כתב שהחשש 

נהגו  –חמץ בידית וכעת יגע עמו במצה חמה. אם הידית מחוברת במסמרים: רדב"ז  שמא נגע

הגעלה, שמזיע מחום הקדרה. מרדכי  –: טור כיסויי הכליםנחשבת כלי אחר.  –להגעיל, רעק"א 

הגעלה, ואם נתן בפסח על הקדירה בלא הגעלה כל התבשיל אסור, שזיעת  –ליבון. שו"ע  –

גם אם נקי לגמרי אין זה משנה. אם נתן את הכיסוי בלא  –ומ"ב  הכיסוי מתערב בתבשיל. ב"ח

הגעלה ונזכר קודם שהמכסה נהיה לח מחום התבשיל, כתב הגר"ז שהתבשיל והקדירה 

 מותרים. 

: א. מה היא מדוכה, למה היא משמשת, וכיצד מכשירים אותה לפסח? ב. אם בישל שאלה .44

 בתוך המדוכה חמץ, כיצד יכשיר את המדוכה? 

. סימן תנא סעיף טז. פסחים ל: בית חרוסת כבית שאור שחימוצו קשה דמי. לגבי ב-א: התשוב

מדוכה של עץ או אבן סובר רש"י שלא מועילה הגעלה, שדינה כבית חרוסת המשמשת לדיכת 

 –כולם מותרים בהגעלה. ר"ת  –דברים חדים כשומים ופלפלים עם קמח המבליעו בכלי. ר"י 

 ליבון. ואם אין גומות די בהגעלה.  –הגעלה. רמ"א  –הגעלה ע"י קליפה. שו"ע 

(: האם ניתן להכשיר, וכיצד מכשירים לפסח חביות של חרס שהיה בהם שיכר 4) שאלה .45

 שעורים? 

. סימן תנא סעיף כא. האם 'כלי חרס אינו יוצא מדי דופיו לעולם' הוא דוקא ע"י א: תשובה

הגעלה אינה  –אם החרס בלע ע"י צונן, די בהגעלה. רב האי  –האור או גם בצונן. רבנו יואל 

חביות חרס שנתן בהם שיכר שעורים, מותר בהגעלה או בעירוי ג' ימים. רמ"א  –מועילה. שו"ע 

ילבן אבנים וישים בהם, ויערה רותחים ויגלגל החבית. ובדיעבד אם נתן יין או דבש בלא  –

כלים שהיה בהם יי"ש לא מועיל כלל  –"ב הגעלה אלא הדחה היטב מותר לשתות בפסח. מ

הגעלה שהריח והטעם נשאר גם אח"כ, וגם סילקו הריח והטעם לגמרי )ע"י שטיפה ועפר( מותר. 

אם שהו בכלי שכר מעל"ע והיה בן יומו  –ובחבית של מי דבש אפשר להתיר. מי דבש: מג"א 

 דהוי נטל"פ.  גם מי דבש מותר בבן יומו, וההיתר דוקא לפני פסח –אסור. גר"ז 



 
 ומדוע. –: כיצד מכשירים כוסות שתייה העשויות מזכוכית או מברזל שאלה .46

הגעלה,  –הדחה, שעיקר תשמישו בצונן. ראבי"ה  –: סימן תנא סעיף כה. רשב"א תשובה

 –שטיפה, בין מתכת, זכוכית, חרס, עץ. רמ"א  –שלפעמים מרתיחים בו אצל האור. שו"ע 

 אפשר גם ע"י מילוי ועירוי.  –בדיעבד די בשטיפה. גר"ז גם למחמירים  –הגעלה. מ"ב 

 (: האם כלי זכוכית טעונים הגעלה, ומה דין כלי דורלקס, פיירקס וכלי אדמה. 2) שאלה .47

ככלי חרס שאינו יוצא מדפיו לעולם, ולפעמים שורין  –: סימן תנא סעיף כו. רבנו יחיאל תשובה

ספק, מחמירים  –ר, בליעתם מעוטה. ר' יונה א"צ הכש –בהם פתיתים וכבוש כמבושל. ראבי"ה 

יש מחמירים  –שטיפה. רמ"א  –כחרס שאסורים בהגעלה, וכמתכת שצריכים טבילה. שו"ע 

דוקא אם רוב תשמישו  –בדיעבד אין להחמיר. גר"ז  –שאפילו הגעלה לא מועילה. מג"א 

: יש הסוברים פיירקסכשאין אלא כלי זכוכית אפשר להכשיר ע"י עירוי ג"פ.  –בצונן. חי"א 

דמכיון שמשתמשים בהם בכ"ר צריכים הגעלה )טוב טעם ודעת(, יש הסוברים שצריך להגעיל 

ג"פ )הגרצ"פ פרנק(, ויש הסוברים שאין להכשירם )הגר"מ פיינשטיין(. ויש הסוברים שדי 

יש לדון אם דינם ככלי מתכות כיון שרואים שהמבנה שלהם שונה  –בשטיפה )יבי"א(. צי"א 

כלי אין להכשיר.  –יגעיל. הגר"מ פיינשטיין  –גרשז"א : דורלקסתכלית משאר זכוכית. ב

 גרועים מכלי חרס. –הגעלה. דרכי תשובה  –: ס"ב. מג"א אדמה

(: א. האם ניתן להגעיל כלים לפסח בחמי טבריה? ב. האם ניתן להגעיל בשאר 2) שאלה .48

ו בהם והאם לדעתך מותר משקים מלבד מים, במים שהתלכלכו מפליטת הכלים שהוגעל

 למהול את מי ההגעלה באקונומיקה?

גם שאר  –דוקא במים ולא בשאר משקים. רשב"א  –. רמב"ן א: סימן תנב סעיף ה. תשובה

אין מגעילים בחמי טבריה אפילו  –בדיעבד מועיל. שו"ע  –משקים מפליטים. אורחות חיים 

אם הגעיל הרבה  –. רמ"א בועיל. אם נשתמש רק בחמי טבריה מ –כלים שדינם ככ"ש. רמ"א 

כלים ביורה עד שמרוב פליטת הכלים נעשו המים כציר, אין להגעיל עוד באותן המים. פר"ח 

אפשר שאפילו בדיעבד לא מועיל. לענ"ד מועיל ואף  –שאין בהם כח להפליט. מ"ב –וגר"א 

ותר להגעיל טוב לתת אקונומיקה, וכתבו החזו"א והגרשז"א שאם נותנים חומר מפגל במים מ

 גם כלים שהן בני יומן.

: הבא שתי פתרונות, איך מכשירין כלי גדול שא"א להגעילו כולו בתוך כלי אחר, והאם שאלה .49

 הפתרונות מועילים לכלי חמץ שבישלו בו ע"ג האש. 

: סימן תנב סעיף ו. ע"ז עו. יורה גדולה מאי? יתן בצק בראש הכלי. פתרון נוסף הביא תשובה

העצות.  2ן רותחת או לפיד אש וישליך לתוכו בעודו רותח. השו"ע הביא את הרא"ש שיקח אב

אם שואבים בכלי זה רותחים, אין לו תקנה, וצריך להכניס כולו ליורה כיון שהצד  –מהרי"ל 

 החיצון לא נגעל. וכ"כ המ"ב.



 
 : מדוע הצריכו לשטוף את הכלי במים קרים לאחר הגעלתו, והאם הוא לעיכובא?שאלה .50

כדי שלא יחזרו ויבלעו ממים  –סימן תנב סעיף ז. זבחים צו: מורק ושוטף. רש"י : תשובה

בדיעבד  –לא מטעם זה, אלא כך נהגו. ר"י  –הרותחים שעליהם. הרא"ש תמה על המנהג. טור 

בדיעבד אין לחוש. שהרי לא  –נוהגים לשטוף. חק יעקב  –לא נאסר, שאינו חוזר ובולע. שו"ע 

 מגעילים אלא קודם זמן איסור או שאינו בן יומו או שיש במים שישים כנגדו.

לכתחילה ובדיעבד. ומה דינו של חולה 'צליאק' שאינו  –: באלו מינים ניתן לאפות מצות שאלה .51

 יכול לאכול גלוטן שמופק מחיטה? 

, שעורים, כוסמין, שיפון, שבולת שועל. : סימן תנג סעיף א. פסחים לה. יוצאים בחיטיםתשובה

 –משום שחביב. תפארת ישראל  –המנהג לכתחילה לקחת חיטים. מ"ב  –וכ"כ שו"ע. רמ"א 

כשאין חיטים יכול לעשות משאר  –החיטה קשה ואינה ממהרת להחמיץ. שו"ת לבושי מרדכי 

ו. לגבי חולים: צריך שמירה קפדנית, שלא הורגלו באפיה של מינים אל –מינים. חשב האפוד 

חושש שנעשה דבר  –ראוי שבליל הסדר יאכלו כזית מצה מחיטים. מנחת יצחק  –גריש"א 

 –המעכב בדיעבד, וישתדלו מאוד, אא"כ א"א בשום אופן. אם הוציאו את הגלוטן, גריש"א 

 מחמיר שאין יוצאים בה משום מצה. 

ן תבשיל שנפלו לתוכו : לדעות שאסור לאכול קטניות בפסח, מה הטעם בזה, מה הדישאלה .52

 קטניות, והאם מותר ליהנות מהשימוש מקטניות בפסח?

קשה להתיר כיון שנהגו איסור.  –מיני חיטים מתערבים בהם. סמ"ק  –: תנג, א. טור תשובה

. יש העושים פת 2. דגן מעשה קדרה וחיטים מעשה קדרה, גזירה הא אטו הא. 1משום: 

. יש חיטים 4תבואה מעורבת וא"א לברור יפה.  . פעמים3מקטניות, שלא יבואו להחליף. 

המנהג  –מותר לעשות מקטניות תבשיל. רמ"א  –המשתנות ונראות כמיני זרעונים. שו"ע 

פשוט שאין אוסרים בדיעבד אם נפלו לתוך התבשיל. חק  –באשכנז להחמיר. והוסיף הרמ"א 

קטניות נותנות את עיקר בעינן רוב היתר. ויש שהתירו רק אם הוציאו הקטניות. אם ה –יעקב 

הטעם בתבשיל הנשמת אדם אסר והבאר יצחק התיר. עוד כתב הרמ"א ע"פ תה"ד שמותר 

אסור.  –גר"ז  המערב בידים:להדליק בשמנים הנעשים מהם, ואינן אוסרים אם נפלו לתבשיל. 

 , כיון שחשוב להיתר. , שמותר לבטל ברוב קודם הפסחמותר –באר יצחק 

 קצרו/שלא נקצרו, שנפל עליהם מים, האם הם כשרים למצת מצוה? (: חיטים שנ2) שאלה .53

גזירת הכתוב, גם כשאין  –: סימן תנג סעיף ד. פסחים מ. 'ושמרתם את המצות' )רשב"ץ תשובה

שמירה משעת קצירה, שרבא אמר להופכי  –כדי שלא יחמיץ(. רי"ף  –חשש חימוץ. תוס' 

טוב  –נוהגים משעת טחינה, ורבא החמיר על עצמו. שו"ע  –העומרים שיעשו לשם מצוה. רא"ש 

ה. -לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה ולפחות משעת טחינה. ובסימן תסז סעיף ד



 
מובא בשו"ע בשם הרשב"א שאם הדגן מחובר ונתייבש ואינו צריך ליניקה, חשוב כמונח בכד 

שמים מרובים, אבל בזליפה כל החשש בג –ומקבל חימוץ אם ירדו עליו גשמים. מאמ"ר 

מועטת מותר גם למצות מצוה. עוד מובא בשו"ע שאם ירדו גשמים על ערימות שבשדות עד 

 שחלקן מעלים צמחים, אין לחוש לסתם חיטה של אותה שנה. 

: האם יוצאים י"ח במצה גזולה ]שגזל הוא או שאחר גזלה[, שאולה, במצה שהוציאו שאלה .54

יוצא י"ח במצה של בעל הבית? פרט הדין בכל הנ"ל, האם  אותה מרה"י לרה"ר, והאם אורח

 מברך על אכילת מצה?

אין לברך על מצה גזולה, משום בוצע בירך ניאץ ה'.  –: סימן תנד סעיף ד. ירושלמי תשובה

גזל חיטים או קמח ועשאו פת  –ומשמע שבדיעבד יוצא בה, והאיסור משום בוצע בירך. מגיד 

וכ"כ השו"ע. הריטב"א סובר שיוצאים במצה גזולה, שקונה אותה ודאי יוצא, שקנאן בשינוי. 

בשינוי ע"י שלועס )ודומה לגוזל חיטים ועשאה קמח(. והמצוה בבליעה. ולענין ברכה הכריע 

הביה"ל שלא יברך, אע"פ שיש הסוברים שיברך. אם גזל ונתן לאחר, אותו אחר יוצא דהוי 

חזירה לגזלן, גם הוא יוצא בה, דהוי יאוש ושינוי שינוי רשות, ויכול גם לברך. ואם אותו אחר ה

 רשות.

מצה שאולה, דמים הוא חייב לו, וזו שלו ממש. ביה"ל: המוציא מרה"י לרה"ר יוצא  –ט"ז 

נכון  –: גרשז"א אורח במצת בעה"בומברך )שלא נעשה האיסור בגופו, דומיא דמעשה שבת(. 

י ההזמנה ע"ד שיאכלו באופן ודא –שיאמר בעה"ב שמקנה המצות לכל אחד. שפת אמת 

אין דין 'לכם'  –שיצאו י"ח. הקנין בלעיסה, ואח"כ אינה ראויה אלא לאוכל עצמו. שאגת אריה 

א"צ שתהיה שלו, אלא שיהיה לו בה היתר  –במצה, וגזולה אסורה בגלל העבירה. כס"מ 

 אכילה.

ובה? פרט את (: מצה או מרור שנעשתה בהם עבירה האם ראויים לצאת בהם ידי ח2) שאלה .55

 האופנים השונים! / גזל מצה או מרור ואכלם בליל הפסח האם יצא ידי חובתו? נמק. 

: סימן תנד, ד. בתשובה הקודמת כתבנו לגבי מצה. לגבי מרור כתב הביה"ל שנחלקו תשובה

בכך הפוסקים והמסקנה שדומה למצה )האם אתקוש מצה ומרור להדדי, או שהוא מצוה הבאה 

דרבנן יוצא בדיעבד. והרמ"א סובר שגם בדרבנן לא יצא( ומ"מ לא יברך  בעבירה, ובמרור

 כשנוטל מרור אחר. 

 : בדין מים שלנו, מהו זמן שאיבת המים?שאלה .56

 –: תנה, א. פסחים מב. רב מתנה בפפונאי. אשה לא תלוש אלא במים שלנו. רש"י תשובה

בלילה, שבימי ניסן המעיינות חמים. מכך למד הראבי"ה שא"צ לינת לילה דוקא אלא ה"ה אם 

דוקא אם לנו כל הלילה מותר, אימור סוף הלילה גורם  –שואב בבוקר ומניח עד הערב. רשב"א 

אין תקנה אלא שבלילה יהיו במחובר, ואם שואב בתחילת הלילה מותרים  –הצינון. יראים 



 
צריכים להיות  –טתו מה הדין אם שאב שלא בזמן האם אסורים לעולם: רא"ם מיד. ונחלקו בשי

נשאבו בביה"ש מותרים מיד, בלילה ימתינו שיעבור יום ולילה,  –ביום מחוברים לקרקע, ב"י 

עדיף בביה"ש ממש.  –מבעו"י. מג"א  –וביום ימתינו שיעבור אותו היום ולילה אחריו. שו"ע 

 ה יכול ללוש בהם ביום. בדיעבד אם נשאבו בליל -ב"ח 

(: א. עבר ולש את המצה במים שלא לנו, מה דין המצה? / האם לישה במים שלנו 2) שאלה .57

 היא לעיכובא? 

רק  –יש להחמיר גם בדיעבד. יראים  –מים שלנו אינם לעיכובא. רי"ף  –: תנה, ג. רש"י תשובה

עבר ולש אסור, ויש מתירים, ויש אומרים שבשוגג  –במזיד יש להחמיר, אך בשוגג מותר. שו"ע 

רק בלילה הראשון  –גם שלא בשעה"ד. ט"ז  –מותר ובשעה"ד אפשר לסמוך עליהם. רמ"א 

 יסמוך על המקלים, ובשאר הימים יאכל דברים אחרים.

 : מים רגילים או מים חמים שנתערבו במים שלנו, האם מותר ללוש בהם את המצות?שאלה .58

משמע דוקא חד  –אם נתבטלו קודם הלישה, הותרו. ב"י  –נה סעיף ד. הגה"מ : סימן תתשובה

מותר לערב לכתחילה, ששוב לא יהיו  –חד בתרי. מג"א  –בטל ברוב. שו"ע  –בתרי. סמ"ג 

אם לא יספיק לו מותר לערב. לגבי מים חמים דן הביה"ל מה הדין אם נתערבו  –חמים. חי"א 

והחק יוסף מחמיר. וכתב הביה"ל שבדיעבד במקום הפסד  בצוננים עד שנצטננו, העו"ש מיקל

 מרובה או מניעת שמחת יו"ט יש להקל.

: מצה שנילושה עם מעט מלח או פלפלין, האם המצה מותרת באכילה?/ האם ניתן שאלה .59

 ללוש את המצה במלח, קצח ושומשמין, פלפלין ושאר תבלינים? לכתחילה ובדיעבד? 

נהג אשכנז מ –לט: משמע שמותר לתת מלח במצה. רא"ש : פסחים מלחו. -: תנה, התשובה

הנותן מלח כאוכל  –לא לתת מלח, שמליח כרותח, וכשנילוש במים ממהר החימוץ. מרדכי 

אוסר  –נוהגים לא ללוש במלח. רמ"א  –מתיר, ומחמיר במצה שמורה. שו"ע  –חמץ. רשב"א 

מלח שלנו שנעשה ממי  –במעט מלח אין להחמיר בדיעבד. ביה"ל  –אפילו בדיעבד. פר"ח 

 הים, אין לאסור בדיעבד. 

מותר, וזוהי  –: מנחות כג: תיבלה בקצח, שומשמין וכל מיני תבלין כשרה. רמב"ם תבלינים

אם לש מותר,  –אין להתיר לכל אדם. שו"ע  –מצה עשירה. ואינה כשרה למצת מצוה. ראב"ד 

פלפלין אפילו  –שיש לה טעם מצה, ואין לתת תבלין לפי שהוא מחמם את העיסה. רמ"א 

אם נפל עליו יסלקנו ומותר, ורק אם נילוש בתוכו אסור. לגבי שאר  –בדיעבד אסור. מג"א 

מותר באכילה בכל  –תבלינים כתב המג"א שזנגביל דינו כפלפל, וה"ה לכרכום. א"ר 

 רק בפלפל החמירו.  –קב התבלינים. חק יע

: מה הוא שיעור העיסה שהותר ללוש בפעם אחת לצורך אפיית מצות? ועל מה סמכו שאלה .60

 בעלי המאפיות ללוש עיסה גדולה מהשיעור שהוזכר?



 
לפיסחא וכן לחלה. עירובין פג: ראשית  קבא מלוגנאה ב. פסחים מח.-: תנו, אתשובה

אין  –שיעורה עשירית האיפה. וכ"כ השו"ע עריסותיכם כדי עיסותכם שהיא כעיסת מדבר ש

דרהם. וזוהי דעת  520לשים לפסח עיסה הגדולה משיעור חלה שהיא מ"ג ביצים וחומש ביצה. 

דרהם, אולם גם  777הרי"ף והרמב"ם. הגאונים סוברים ששיעור הקמח להפרשת חלה היא 

היתר במאפיות: דרהם. לגבי ה 520-הבא"ח שנקט כמותם כתב לגבי פסח שאין ללוש יותר מ

המרדכי כתב שהאיסור היה בתנורים קטנים, אבל תנורים שלנו גדולים ועדיף ללוש הרבה יחד. 

לא  –הראבי"ה כתב שעדיף ללוש הרבה כדי שכולם יהיה עסוקים בבצק, ולא יתחמץ. מהר"ם 

לכתחילה יש ליזהר, ובדיעבד אפילו במזיד אין לאסור. ואם נעשה  –סמך על ההיתר. ב"י 

אין לחוש לעיסה  –נה כתב המנחת יצחק מן הראוי לא להקל יותר מג' קבין. גרשז"א במכו

 גדולה, שהמציאות מורה שנילושה היטב. 

 : ממתי מפרישים חלה מהמצות, ואם שכח להפריש חלה ונכנס יו"ט כיצד ינהג?שאלה .61

העיסות : סימן תנז. לעיל למדנו שאין להרבות בשיעור העיסה, לכן כתב השו"ע שיקרב תשובה

בשעת הפרשה שישיקו. ואם א"א מפני המהירות, יפריש אחר אפיה מיד, שיצרפם ע"י סל. ואם 

היה בכל עיסה כשיעור א"צ לא צירוף כלי ולא נגיעה, הרי"ף סובר שתמיד צריך צירוף סל. 

: הרמב"ם כתב שאין להפריש בשבת, כיון שדומה אם נכנס יו"טא"צ צירוף סל.  –רמ"א 

או מתקן. ואם נצטרפו לשיעור ביו"ט כתב הגר"ז שמותר להפריש ביו"ט, למקדיש הפירות 

אבל אם נצטרפו קודם או שהיה בכל עיסה כשיעור, אסור להפריש ביו"ט. ואם ניכרות המצות 

אם נתערבו כל המצות ישאיר  –של כל עיסה יכול להניח בצד ולהפריש לאחר יו"ט. מקו"ח 

אם אין אפשרות אחרת יפריש עם ברכה,  –ג מכל אחת חתיכה להפריש לאחר יו"ט. פמ"

 הואיל ואכילת מצה מדאו' והפרשת חלה מדרבנן. 

: א. האם חייבים לאפות מצת מצוה בערב פסח דווקא? ב. לנוהגים לאפות מצת מצוה שאלה .62

 בערב פסח, מאיזה שעה נהגו לאפות את המצת מצוה?

שיש חמץ בבית, אסרו לאפות  . כעין האיסור לשחוט בזמן1: סימן תנח. טעם המנהג: תשובה

. חום 4. חביבה מצוה בשעתה. 3. כקרבן פסח שמקריבים לאחר חצות. 2מצה כשיש חמץ. 

המצה מבטל את חריפות המרור. הר"ש משאנ"ץ התיר רק מצה שנאפתה בע"פ. הראיות 

. נחלקו ב"ש וב"ה בירושלמי 2. בתוספתא מובא שע"פ שחל בשבת אופים בע"ש. 1להתיר: 

. מפני הדוחק. 4. יש הסוברים שגם בע"פ חמץ במשהו ויש חשש שיתערב. 3ישנה.  בדין מצה

 אחר שש.  –שש ומחצה דוקא. מג"א  –נוהגים לאפות לאחר שש שעות. ב"ח  –שו"ע 

: א. האם מותר ללוש בצק למצות ביום המעונן? פרט. ב. לש בצק למצות הפסח והניח שאלה .63

כדי שיעשה הבצק חמץ? ג. בצק שהחמיץ עד שראו את הבצק בלא עסק, כמה זמן צריך לעבור 

בו סדקים, או שלא ראו בו סדקים אולם הכסיפו פניו, מה דינם לאכילה, מה דינם להנאה ומה 



 
הדין אם לש שני בצקים באותו אופן ובאותו זמן ומצא סימני חימוץ באחד מהם ובשני לא מצא 

 סימני חימוץ?

חום השמש  –שה לא תלוש בחמה. רש"י מב. אי. פסחים אב. -: סימן תנט סעיפים אתשובה

יום המעונן אסור תחת כל הרקיע, ש'יומא דעיבא כוליה שמשא'. וכ"כ  –מחממת. רי"ף ורא"ש 

לכן נהגו להחמיר לא ללוש ליד החלון, שמא תצא השמש ולאו אדעתיה. חק  –השו"ע. רמ"א 

גם בדיעבד ושוגג אסור בכל  –רק בצל מותר. ב"ח  –קרוב לשמש אין לחוש. מאמ"ר  –יעקב 

דוקא כאשר הוא מעונן גמור, אבל כשעוברים ושבים מותר.  –אלה. מהו יום המעונן? רמב"ן 

. פסחים מב. לא תגביה ידה מהתנור עד ג-ביש ליזהר שיתפזרו העננים בבת אחת.  –ביה"ל 

ו דוקא לעסוק בענייני האפיה, ולא –לעסוק בבצק כל שעה. ר"ן  –שתגמור כל הפת. רש"י 

תלמיד הנזכר שיש לו עיסה בביתו. הרמב"ן היה שולח עיסתו מרחק ט"ו  –בבצק. בפסחים ז. 

גם אם נתעסק, רק לאחר  –אם נתעסק בבצק וכעת מניחו מחמיץ מיד. רמב"ם  –בתים. רא"ש 

לא יניחו אפילו רגע אחד, וכל זמן שמתעסקים בו אפילו כל  –שהיה שיעור מיל מתחמץ. שו"ע 

מחמיץ, ואם מניחו בלא עסק שיעור מיל הוי חמץ. ואם התעסקו ומניחים, מחמיץ מיד.  היום אינו

. גלכתחילה כגאונים לא להניח אפילו רגע אחד.  –רק אם רואים חימוץ אסור. פר"ח  –ביה"ל 

שתי עיסות ואחת החמיצה, גם אם לא רואים שהשניה אם התחילו ב -שו"ע ע"פ הגמ' מח: 

חמיצה עד שיש בה סדקים, אפילו לא נתערבו הוי חמץ גמור. ואם החמיצה, הוי חמץ. ואם ה

 הכסיפו פניו האוכלו פטור. 

 : האם במצת מצוה חובת השימור מהתורה או מדרבנן? שאלה .64

מדאורייתא. וכ"כ הביה"ל, ולכל  –מדרבנן, אסמכתא. פר"ח  –: סימן תס סעיף א. ב"ח תשובה

 עכב אפילו בדיעבד. הפחות מהלישה עד האפיה, שהוא דרשה גמורה ומ

(: טחינה, שפיכת מים לקמח, לישה, אפיה וניקור של מצת מצוה, האם ניתן לעשותן 2) שאלה .65

 ע"י גוי, חש"ו או אישה?

: טחינה: סימן תס סעיף א. פסחים מ. ושמרתם את המצות, עשה לה שימור לשם מצוה. תשובה

המצוה היא לישה ואפיה. ב"ח ע"י גוי, לדעת הט"ז מותר אם ישראל עומד ע"ג, שעיקר עשיית 

אם לשו חש"ו אין יוצאים במצה זו.  –: שאילתות לישהאפילו ישראל עומד ע"ג לא מועיל.  –

אין לשין ע"י חש"ו  –וה"ה לגוי. אך ר' יונה סובר שחש"ו שלשו וישראל עומד ע"ג מועיל. שו"ע 

בקטן, שלדעת הט"ז מיקל  –נתינת המים בכלל לישה, יבי"א  –: מ"ב שפיכת מים לקמחוגוי. 

 – אין אופים ע"י חש"ו וגוי. ב"ח –: שו"ע אפיהקטן היינו אינו בר הבנה, ונתינתו לא זהו גיבולו. 

אין  –: מג"א ניקורקטן עדיף מגוי במקרה דחק.  –אפילו בדיעבד לא יוצאים באפית גוי. מג"א 

: אם יודעות את ההלכות לא אישהיש להקפיד גם בקטן, ובדיעבד מותר בחש"ו.  –קפידא. ט"ז 

 נראה שיש בעיה, ואם אינן יודעות א"א להאמין להן. 



 
 : האם מותר לערב ביצים או בשר עם הקמח ולאפותם עם המצה? שאלה .66

אין להקל במה שהחמירו הקדמונים עיסות  –חות חיים שו"ע ז. אור-: סימן תס סעיפים ותשובה

ממלואות בשר או גבינה, שליחה יוצאת מהם. וכן אין לתת ביצים שלמות בפת לאפות עמהם, 

יש לאסור מצה שנתן בה ביצים או בשר. בשתיהם  –שיוצא מהם ליחה ומעכבת האפיה. מ"ב 

 אפילו בדיעבד אסור.

בדיעבד? ב. זקן או חולה. ג. שרויה ביין  : מצה שרויה: א. האם יוצאים בה לכתחילה אושאלה .67

 או בשאר משקים. ד. בכלי שני?

יוצאים ברקיק שרוי ובמבושל שלא נימוח, ר'  –. פסחים מא. ר"מ א: סימן תסא ס"ד. תשובה

זקן או חולה יכולים להשרות עד  –יוצאים בשרוי אבל לא במבושל. רי"ף ורא"ש  –יוסי 

. בוצאים בשרויה שלא נימוחה, אבל לא במבושלת. י –שתתרכך ולא תהיה נימוחה. שו"ע 

לא יהיה שרוי מעת  –זקן או חולה שקשה להם מותר לכתחילה לשרות במים. חק יעקב  –מ"ב 

אין לשרות  –. מג"א געדיף לפורר מאשר לשרות במים.  –לעת, שכבוש כמבושל. בנין ציון 

. ב"י דקא ע"י בישול מפיג הטעם. מותר לשרות ביין. שדו –ביין, ואין להקל אלא לחולה. רוקח 

במרק  –יש להחמיר בכ"ש אם א"צ, מ"ב  –אסור. מג"א  –מותר לשרות במים חמים, רוקח  –

יש להחמיר לא לטבל בכ"ש שהיס"ב, ובמקום הצורך אין  –יש להחמיר בכל גווני. חזו"ע 

 להחמיר. 

 האפיה? : מצה שנתקפלה בתנור, מה דינה, ומה דין המצות שנגעו בה בעת שאלה .68

אסורה תוך הפסח, אבל שאר המצות שבתנור  –: סימן תסא סעיף ה. תה"ד ורמ"א תשובה

מותרים. וקודם הפסח אין לאסור רק מקום דבוקה. אם לא קרמו פניה, לב"ח אסור, והמג"א 

התיר. מקום הדבק עצמו, לתה"ד משליכו, ולמהרש"ל בעי שריפה. כאשר מצה כפולה נגעה 

כדי נטילה אסור, אבל  –במצה אחרת, כתב מהרש"ל אפילו נגעה בנשיכה אינה אוסרת. מג"א 

 כל המצה. –והינו עובי אצבע. ב"ח 

 : עוגיות לפסח שנילושו במי פירות )פפושדו( מה הנידון ההלכתי בענין זה?שאלה .69

כאשר אין בהם מים אינם  –: סימן תסב ס"א. פסחים לה. מי פירות לא מחמיצים. ר"ת תשובה

אפילו שהה כל היום אינו  –מחמיצים כלל, וכאשר יש בהם גם מים ממהרים להחמיץ. רמב"ם 

יכולה לשהות כל היום, אך אין יוצאים בה י"ח,  –כששוהה מחמיץ. שו"ע  –מחמיץ. רא"ש 

שהרי היא מצה עשירה. אם לש מי פירות עם מים, לבה"ג ישרף מיד ולרא"ש יאפה מיד, וכ"ד 

 –"א השו"ע. לרמ"א אין ללוש במי פירות שחוששים לסוברים שמי פירות ממהרים להחמיץ. חי

יש לאסור באכילה גם  –גם אם לש ואפה מיד אין לאכול בפסח. עבר ושהה קודם אפיה, מ"ב 

מותר באכילה בהפסד מרובה. אם יש שישים כנגד המי פירות  –כשלא שהה שיעור מיל, א"ר 

משקה חמוץ מחמיץ,  –סובר הביה"ל שמותר לכתחילה ללוש בהם. תפוחים ורימונים: שלט"ג 



 
מחמיר,  –כמי פירות, שנשתנה טעמו. ברכ"י  –ירות. יין צימוקים: חי"א כשאר מי פ –מג"א 

 מפני המים שבו.

עוד מובא בשו"ע )ס"ג( שמים שנתערבו ביין מותר ללוש בהם, וביאר המ"ב דוקא כאשר 

נתערב בעודו תירוש ואח"כ תוסס ונעשה יין, אבל לאחר מכן יש להחמיר גם במשהו מים. 

 אפשר להקל ע"י שמירה כפי שלשים העיסה עם מים.יש המקלים, ולכן  –ביה"ל 

 האם מחמיצים?  –: מי פירות, דבש, מלח, רוק, חלב, מי רגליים, זיעה שאלה .70

הטל מחמיץ, וכן מי רגלים ומי הפה. וחלב וזיעת אדם אינם  –: סימן תסו סעיף ה. שו"ע תשובה

א לערב שממהר החימוץ. מי רגלים מחמיצים. לגבי מלח הבאנו לעיל שנהגו ל –מחמיצים. מ"ב 

חלב, שומן ודם דינם כמי  –ולגבי דבש עיין סימן תסב ס"ו שחטה הנמצאת בדבש מותר. מ"ב 

 פירות שכשבאים במגע עם מים ממהרים להחמיץ.

: א. חיטים או שעורים שנשפכו עליהם מים, או שנשרו במים, האם הם מותרים לפסח שאלה .71

כור אותם לגוי לפני הפסח ומדוע. ג. חיטים שבאו פרט. ב. חיטים שנשרו במים, האם מותר למ

 בספינות או בסירות, האם מותר לאכולם בפסח או שמא יש לחוש שמא הם נשרו במים ומדוע.

לא מחלק.  –בחיטים א"צ ביקוע כיון שיש בהם סדק. ר"ן  –ס"ב. רא"ה  א.: סימן תסז. תשובה

כול לאכול מעט קודם הפסח י –דגן שנטבע במים אע"פ שלא נתבקע אסור. ב"י  –שו"ע 

והשאר יהא מותר מכח ס"ס )שמא לא ירדו מים, ואם ירדו שמא לא נתבקעו(. ורק כשיש 

. ס"א. פסחים מ: באפילו לא נתרככו החיטים כלל אסור.  –שישים כנגד מותר. חק יעקב ועוד 

ההוא ארבא דחיטי דטבעא בחישתא, התיר רבא למכור לגויים. לאחר מכן אמר שימכור מעט 

כשמוכר מעט מעט א"צ להודיע לא לגוי ולא  –מעט לישראל שיגמר לפני פסח. עיטור 

כשמוכר מעט מעט לישראל צריך  –לישראל, כיון שיכול לאוכלם קודם הפסח. רמב"ם 

דגן שנטבע בנהר או נפלו עליו מים אסור לקיימו, אלא  –ולגוי א"צ. שו"ע  להודיעו שמא ישהנו,

מוכר לישראל ומודיעו, שיכלה קודם הפסח. ואם מוכר לגוי, ימכור מעט מעט. אם החימוץ ניכר 

הכמות הקטנה שקונה  –אסור. כס"מ  –מותר, ואין חוששים שיטחן וימכור. עו"ש  –בהם: מג"א 

 –היתר משום שיכלה קודם הפסח ולא הכמות הקטנה. חק יעקב ה –מראה על הצורך. מג"א 

. ס"ג. בה"ג גבמקום הפסד מרובה יכול למכור אפילו הרבה תבואה לגוי, כשיודע שרק ישמרנו. 

חיטים שבאו בספינה, אם הן יבשות וקשות ולא נשתנה מראיהן, אחזוקי איסורא לא  –ושו"ע 

נה בדיעבד במקום הפסד מרובה יש להקל אם החיטים בצידי הספי –מחזקינן. בית מאיר 

מחשש מי המשוטים והגשמים. אבל מחשש המים שבתחתית הספינה אין להקל, ששרוי שם 

 זמן רב.

(: א. מה הוא הטעם לאיסור עשיית מלאכה בערב פסח? והנ"מ? ב. האם כל היום הוא 2) שאלה .72

 בכלל האיסור? פרט. ומה הדין קודם חצות ובלילה שלפניו?



 
המביא  –. ס"א. פסחים נ. מקום שנהגו. ירושלמי אימן תס"ח. וכן סימן תמד ס"ב. : סתשובה

ערב פסח נקרא מועד.  –שלא ישכח מצוות המוטלות עליו. פנ"י  –קרבן אסור במלאכה. רש"י 

נ"מ לערב פסח שחל בשבת, שלירושלמי מכיון שמקריבים בשבת אין איסור לעשות מלאכה 

. ס"ג. פסחים נ. מקום שנהגו לעשות מלאכה בע"פ בלהקל.  בע"ש. האחרונים נקטו כירושלמי

בלילה מותר לעשות  –עד חצות עושים. מקום שנהגו לא לעשות אין עושים. וכ"כ שו"ע. מג"א 

 מלאכה עד הנץ. 

 : האם איסור מלאכה בערב פסח נאמר גם כשעושה בחינם או לצורך עצמו?שאלה .73

אפילו בחינם אסור. ואם מספר את עצמו  –ג. שו"ע -: סימן תסח, בעיקר סעיפים בתשובה

אין להקל.  –דוקא שעושה להשתכר אסור. רשב"ץ  –הרמ"א מתיר, אך הגר"ז אסר. ראבי"ה 

פועל שאין לו מה לאכול  –דוקא מלאכה להשתכר , אבל מתקן כליו ליו"ט. מ"ב  –שו"ע 

 מותר לעשות להשתכר.

 ערב פסח אחר חצות היום? : האם רשאי אדם לומר לגוי לעשות מלאכה עבורו בשאלה .74

מותר, שלא שייך  –אסור, כמו מלאכה בחוה"מ. רוקח  –: סימן תסח סעיף א. מרדכי תשובה

מותר.  –יש אוסרים ע"י גוי ויש מתירים. רמ"א  –אמירה לגוי אלא בשבת יו"ט וחוה"מ. שו"ע 

 –אסור, כיון שמסייע קצת. פר"ח  –המנהג להסתפר אחר חצות ע"י גוי. מטה משה  –מהרש"ל 

 מותר בדוחק גדול.

 : ערב פסח שחל בשבת האם ומתי יתענו הבכורות?שאלה .75

אין מתענים, הואיל ונדחה ידחה,  –יתענו ביום חמישי. אגור  –: סימן תע סעיף ב. תה"ד תשובה

ים מתענ –י"א שמתענים ביום ה' וי"א שאין מתענים כלל. רמ"א  –שאינו אלא מנהג. שו"ע 

 אם קשה, יכולים לטעום קודם בדיקת חמץ.  –בחמישי. מהרי"ל 

(: א. האם מותר לאכול מצה, מרור, חרוסת, ולשתות יין 'בערב פסח'? פרט ונמק! ב. 2) שאלה .76

מצה שנאפתה כתקנה ואח"כ נתפוררה ונילושה במים ושמן, האם יוצאים בה י"ח מצה בליל 

 הסדר? והאם מותר לאוכלה בערב פסח?

. סימן תעא סעיף א. מצה: פסחים צט: ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד א :תשובה

 –תבשיל מזונות. רמב"ם  –היינו פירות. רא"ש  –שתחשך. אבל מטביל במיני תרגימא. רי"ף 

: ברכות לה: רבא היה שותה יין כל ערב פסח שגורר את שתיית ייןבכל אופן לא ימלא כריסו. 

אסור לשתות יין ממנחה ולמעלה, ואם  –עט יין סועד. תוספות התאוה ויאכל מצה. אבל מ

לא ישתה מעט  –מותר לשתות הרבה ומעט. ב"י: דלא כמאן. שו"ע  –שתה ישתה הרבה. טור 

 –: ס"ב. ירושלמי אכילת מצהיין משום שסועד, אבל שותה הרבה מפני שגורר תאות המאכל. 

דוקא מזמן איסור חמץ ואילך. רמב"ן  –האוכל מצה בע"פ כבא על ארוסתו בבית חמיו. רא"ש 

ביום י"ג  –כל היום אסור. וקטן שאינו יודע מה שמספרים מיציאת מצרים מותר. מג"א  – ורמ"א



 
יש נוהגים לא  –כבר מליל י"ד משעה שחלה חובת ביעור אסור. מ"ב  –מותר. רב פעלים 

יש  –עם למנהג. רמ"א אין ט –יש נוהגים לא לאכול. ב"י  –: רבנו ירחם מרורלאכול מר"ח. 

נוהגים לא לאכול חזרת בע"פ כדי לאכול מצה לתיאבון. וכתב המ"ב שאין למנהג זה טעם. 

יש נוהגים לא לאכול פירות כדי לאכול החרוסת לתאבון ואין לחוש למנהג  –: רמ"א חרוסת

 ההוא, שחרוסת לא באה לאכילה.

ושמן, כתב הרמ"א שאינה נקראת . מצה שנאפתה כתקנה ואח"כ נתפוררה ונילושה במים ב

מצה עשירה ואסור לאוכלה בע"פ. וכתב המ"ב שלא כדאי לצאת בה י"ח בלילה. ואם בישלה 

מותר לאוכלה ואין יוצאים בה בלילה. יש מתירים כיון שמבושלת ואין יוצאים בה. ויש אוסרים 

 כיון שחל עליה איסור בעודה אפויה, וכשנתבשלה לא פקע האיסור.

מה אסור לאכול בערב פסח וממתי? ב. אם התחיל לאכול מצה עשירה האם חייב : א. שאלה .77

 להפסיק ומדוע? ג. האם מותר לשתות יין בערב פסח, פרט ונמק.

. ראינו לעיל לגבי מצה, יין, מרור וחרוסת.לגבי מצה אב.  –: סימן תעא סעיפים א תשובה

מותר קודם שעה עשירית.  –מותר, שרק מצה שיכול לצאת בה אסור. שו"ע  –עשירה: רא"ש 

מותר,  –אם יש בה מעט מים דעת הב"ח שיוצאים בה בשעה"ד ואסור לאוכלה בע"פ, מג"א 

מותר לאכול קניידלעך קודם שעה עשירית שודאי לא נקרא מצה. אם  –שלא יוצאים בה. מ"ב 

ע אסור, שאם קוב –אסור, גרשז"א  –אין עליה תואר לחם ומותר, אול"צ  –עשה עוגה, מ"ב 

עליה סעודה ברכתה המוציא. לגבי טיגון נחלקו הפוסקים. וה"ה לגבי מצת חמץ, או מצה שלא 

 –. ס"ג. פסחים ק. אם התחיל לאכול קודם שעה עשירית ונמשך, רשב"ם בעשאוה לשמה. 

פורס מפה  –בפסח צריך להפסיק סעודתו בעקירת שולחן ולא די לפרוס מפה ולקדש. רי"ף 

לדעת הרמ"א שאין נוהגים  –ומברך המוציא. שו"ע כרי"ף. מאמ"ר  ומקדש ואינו מברך הגפן

 . עיין לעיל.גלאכול מצה עשירה בע"פ לא שייך כל דין זה. 

 : איטר יד ימינו כיצד יסב?שאלה .78

: סימן תעב סעיף ג. פסחים קח. פרקדן לא שמיה הסבה. הסיבת ימין לא שמה הסיבה. תשובה

שמא יקדים מוסב על פרקדן.  –וא לידי סכנה. רש"י ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ויב

 –כשמיסב על ימין. וכשמיסב על ימין אינו חשוב להסבה שצריך לאכול בה. שו"ע  –רשב"ם 

הטעם של סכנה עדיף, ויאכל  –אין חילוק בין איטר לאחר. מ"ב  –לא יסב על ימינו. רמ"א 

 דרך חירות ולא צער.  –כה"ח גידם אפשר שלא חייבוהו בהסבה.  –בימין כל אדם. ביה"ל 

(: אכל בלא הסיבה: פרט הדין לכתחילה ובדיעבד באכילת מצה, באפיקומן ובשתיית 5) שאלה .79

ארבע כוסות. אם שתה כוס אחת מארבע כוסות ולא היסב האם חייב לחזור ולשתות בהסיבה? 

 ומדוע? 



 
א"צ להסב,  -. סימן תעב סעיף ז. תחילה נביא האם היום יש מצוה להסב? ראבי"ה א: תשובה

כל מי שצריך הסבה אם אכל  –ם כיום יש מצוה. רא"ש ג -כיון שאין רגילות בכך. רמב"ם 

י"א  –ושתה בלא הסיבה לא יצא. וצריך לחזור ולאכול ולשתות בהסיבה. וכ"כ השו"ע. רמ"א 

הוא הראבי"ה שלא מצריך להסב לסמוך עליו. והוסיף שאם לא שכיום שאין הדרך להסב כדאי 

שתה כוס שלישי או רביעי בהסבה יש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות. אבל בשני הכוסות 

הראשונות יחזור וישתה בלא ברכה. וכן באכילת מצה. הב"ח סובר כראבי"ה, ולכן תמיד לא 

כרמ"א. נמלך:  –ובחר יאכל שוב. ביה"ל ישתה שוב )מחשש מוסיף על הכוסות(, ולמצוה מן המ

כיון שאין נוהגים לשתות בין הראשונים חשוב כנמלך ואם שותה צריך לברך, ונמצא  –מג"א 

אינו מברך על כוס ראשונה, שהברכה  –כמוסיף. ולכן חוץ מכוס שלישית לא ישתה שוב. חזו"ע 

שהבעיה היא למלא כוס ישתה הנשאר,  –חלה עד הכוס השניה. נשאר יין בכוס: דרך החיים 

גם אם מברך ישתה הנשאר. והעיקר  –אחרת. אבל אם צריך לברך לא ישתה שוב. ביה"ל 

האפיקומן היא מצת החובה ולכן חיב להסב,  –: תעז, א. רש"י אפיקומןשיהא באותה הכוס. 

 –יאכל בהסיבה. אכל בלא הסבה לכאורה צריך לאכול שוב, פר"ח  –אין חיוב. שו"ע  –רמב"ם 

אם לא הסב לא יאכל שוב, שאסור  –יעבד יסמוך על הרמב"ם וא"צ לאכול שוב. חי"א בד

לאכול שני פעמים אפיקומן. שיש לסמוך גם על הרמב"ם שלא הזכיר הסיבה באפיקומן. ובסימן 

תעז מבואר שחייב לחזור ולאכול האפיקומן, בייחוד לדעת רש"י והרמב"ם שזוהי המצוה 

 ירך ברהמ"ז. העיקרית. האג"מ תירץ שכאן ב

שלא ואם שתאם  על הסדר(: באר נא את דברי השו"ע: "צריך לשתות ארבע כוסות 4) שאלה .80

לא יצא" והיוצא מכך להלכה? / שתה ארבע כוסות שלא כסדר, מה הדין לכתחילה  כסדר

מה  –ובדיעבד? / שתה ארבע כוסות ועשה הפסק בין כוס לכוס, אך לא אמר הגדה ביניהם 

 הדין?

ן תעב סעיף ח. פסחים קח: שתאן בבת אחת: רב אמר ידי יין יצא, ידי ארבע : סימתשובה

שלא כסדר אלא מזג ארבע כוסות ושתאן זה אחר  –בפעם אחת. רא"ש  –כוסות לא יצא. רש"י 

היינו שיאמר ההגדה בנתיים. לפר"ח אם לא אמר ההגדה גם  –לא יצא. מג"א  –זה. שו"ע 

ה"ה אם שתה רביעית מיד  –ישתה בבת אחת. מ"ב  הקפידה שלא –בדיעבד לא יצא. ביה"ל 

וכי ד'  –לא יצא, דד' כוסות בעינן. ביה"ל  –אחר שלישית לא יצא. שתה בכוס אחת: פמ"ג 

 כלים בעינן?!

: א. האם יוצאים ידי חובת ד' כוסות ביין מבושל? ב. מה הדין בחמר מדינה? ג. האם יש שאלה .81

 עניין לשתות יין אדום? 

. סימן תעב סי"ב. ב"ב צח. לרש"י יין מבושל הוא גרוע וברכתו שהכל ואין מקדשים א: תשובה

יין מבושל משובח ומברכים הגפן, ופסול לקידוש כיון שנשתנה מברייתו ופסול  –עליו. רמב"ם 



 
 –יוצאים ביין מבושל. מ"ב  –יי"מ משובח וברכתו הגפן וכשר לקידוש. שו"ע  –למזבח. תוספות 

מקומות שנוהגים לשתות משקה  –. סימן תפג. רמ"א בת שאינו מבושל. לכתחילה טוב לקח

הנעשה מדבש הנקרא מע"ד יכול לקחת אותו לד' כוסות אם אין לו יין. וי"א שאין עושים 

קידוש על שאר משקים. ולדעתו אפשר לסמוך על מ"ד שמקדשים על שאר משקים אם הוא 

ך כדי להחשיבו לחמר מדינה. חק יעקב אם המנהג לשתותו בפסח די בכ –חמר מדינה. מג"א 

. סימן תעב סי"א. ב"ב צז. אל תרא יין כי גחולק. לדעת מרן צריך משקה המשכר דוקא. 

אדום למצוה מן  –בקידוש גם בדיעבד לא יצא י"ח ביין לבן. ירושלמי  –התאדם. רמב"ן 

זר אחר יין מקדשים על יין לבן. וכתב שמצוה לח –בדיעבד כשר. שו"ע  –המובחר. ריטב"א 

 האדמומית מעלה, וכן זכר לדם. ובזמנו נמנעו מלקחת יין אדום בגלל העלילות. –אדום. ט"ז 

: מי שהיין מזיקו עד שנופל למשכב, האם חייב לדחוק את עצמו בשתיית ד' כוסות? שאלה .82

 נמק. 

יים מי שהיין מזיקו או שונאו צריך לדחוק עצמו לק –: סימן תעב סעיף י. רשב"א ושו"ע תשובה

אין בכלל זה מי שיפול  –כל עוד ראוי לקידוש רשאים למוזגו. מ"ב  –מצות ד' כוסות. מג"א 

השונא ממש פטור, שאינו  –למשכב, דאין זה דרך חירות. אך אם יכאב לו ראשו חייב. גריש"א 

יכול  –צריך להצטער זכר לנס שנעשה להם להינצל מהצער. מ"ב  –דרך חירות. ראש יוסף 

 ינה או יין צימוקים.לקחת חמר מד

 .פרט? ינהג כיצד, המרור ממיני אחד לו אין : אםשאלה .83

פסחים לט. ואלו ירקות שאד יוצא י"ח בפסח, חזרת, תמכא,  .א"ברמ ה, : תעגתשובה

עיקר המצוה בחזרת. הגה"מ  –דווקא בקלח ולא בשורש. טור  –חרחבינא, עולשין ומרור. ר"ת 

אם אין לו אחד מאלו יקח לענה או  –אם אין חזרת יחזור אחר ראשון ראשון שבמשנה. רמ"א  –

 שאר ירק מר. יש הנוהגים לקחת פיטרוזיליה, בצל, צנון, תפו"א או מלפפון.

 : כשמברך המוציא ועל אכילת מצה איזה מצות יאחז בידו ומדוע? שאלה .84

בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה  : תעה, א. ברכות לט: אמר רב פפא הכל מודיםתשובה

ובוצע. מאי טעמא? לחם עני כתיב. נחלקו הראשונים האם מברך על הפרוסה המוציא ועל 

השלימה מוציא מצה או ההיפך, לכן כתב הרא"ש שיאחז שניהם בידו ויברך המוציא ועל 

 –יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה. מ"ב  –אכילת מצה ואח"כ יבצע משתיהן יחד. שו"ע 

 יברך המוציא ויניח השלישית להשמט מידו. 

מחלוקת נוספת מובא בסעיף ז כמה מצות צריך לתפוס. לרש"י המצה השבורה היא בנוסף 

ללחם משנה. לרמב"ם מצה וחצי, ולתוספות יברך על החצויה אך יחזיק בברכה שתי מצות 

 נוספות.  



 
אכילתן לעיכובא, והאם : פרט מהם מספר הכזיתות מצה שיש לאכול בליל פסח, האם שאלה .85

 יש חיוב לבלוע כל כזית וכזית בבת אחת?

. ב'מוציא מצה' מבואר בשו"ע שיאכל שני כזיתים, הפר"ח סובר 1: סימן תעה סעיף א. תשובה

שאוכל כזית מכל מצה משום שיש מח' האם ברכת המוציא על הפרוסה או על השלימה. ביה"ל 

לחק יעקב משום שלא ברור על מה חלה הברכה. די בכזית אחד. ומדוע צריך לאוכלם יחד?  –

בדיעבד אם אכל כזית מאיזו  –הב"ח סובר דבעינן לחם עוני, ואין מעבירים על המצוות. מ"ב 

. פסחים קטו: כזית נוסף ב'כורך', ועדיף לא להפסיק עד שיאכל מצה זו, 2שהיא מצה יצא י"ח. 

שאכילה זו לצאת י"ח הספק, אם שהרי אוכלים אותה לצאת י"ח הלל שהיה כורך יחד מכיון 

 –אפיקומן, רמב"ן  –'בערב תאכלו מצות', רש"י  –. אפיקומן 3קשה עליו האכילה אינו חייב. 

שני כזיתים, כזית  –כזית. מהרי"ל  –האפיקומן זכר לקרבן פסח. מהו שיעור האכילה?: רמב"ם 

 –כזית. מ"ב  –מעט מצה. שו"ע  –זכר לפסח וכזית זכר למצה הנאכלת עם הפסח. חינוך 

 לכתחילה יאכל שני כזיתים. 

(: בלע מצה או מרור ללא לעיסה, האם יצא י"ח? פרט הדין כשאכל מצה, מרור ושתה 2) שאלה .86

 ד' כוסות והקיאם, האם יצא י"ח. 

: סימן תעה סעיף ג. פסחים קטו: בלע מצה יצא, בלע מרור לא יצא. שצריך טעם מרור. תשובה

ע ישנה מצה אלא שלא הרגיש בפיו, בשונה מבישל מצה שאין לה כשבול –וכ"כ השו"ע. מג"א 

 טעם כלל. לכאורה אם הקיא יצא י"ח שהעיקר באכילה.

כשידע או לא ידע שהלילה פסח,  –: אכל מצה ומרור ללא כוונה, או שאכלם בעל כורכו שאלה .87

 האם יצא י"ח?

א"צ  –מצוות צריכות כוונה. גאונים  –ים קיד: רא"ש ה. פסח-: סימן תעה סעיפים דתשובה

כוונה. ר"ה כח. כפאו ואכל מצה יצא. כאשר לא ידע שהוא מצה לדעת הר"ן לא יצא 

ולתוספות יצא. כשהתכוין לא לצאת לדעת הר"ן יצא ולתוספות לא יצא. היינו לר"ן דוקא 

אם כשכפאוהו יצא, שיודע שפסח אבל כשלא ידע שזוהי מצה לא יצא. התוספות סוברים ש

כל שלא  –חשב שהוא חמץ ואכל מצה יצא, ואם לא רצה לאכול לא יצא. שו"ע כר"ן. פר"ח 

 נתכוין באכילה לצאת ידי המצוה לא יצא. 

באנסוהו לאכול מרור הסתפק הפמ"ג, שהרי הוא מר ומזיק ולא נהנה. ואם לא ידע שהוא מרור 

אין  –א בעי כוונה. ביה"ל או שחשב שהיום יום חול, כתב החק יעקב שיצא, שבדרבנן לכו"ע ל

 לחלק.

 : מהו סוף זמן אכילת כזית ראשון של המצה, או כזית של האפיקומן בליל פסח?שאלה .88

: סימן תעז סעיף א. פסחים קכ: לדעת ר' אלעזר בן עזריה אם אכל מצה לאחר חצות תשובה

חפזון  יצא, נחלקו אם –והעברתי בארץ מצרים, עד חצות(. ר"ע  –לא יצא י"ח )בלילה הזה 



 
כר"ע שמעיקר הדין אפשר לאכול קרבן  –דמצרים או ישראל. לדעת ר"ח עד חצות. רמב"ם 

פסח עד עלוה"ש, ורק בקרבן פסח לכתחילה אוכלים עד חצות, אבל במצה א"צ להרחיק. 

יהא זהיר  –והרא"ש סובר שגם לר"ע יש לסיים את האכילה עד חצות משום הרחקה. שו"ע 

אפשר לצאת י"ח במצות שאוכל בסעודה,  –ני נזר. מנחת יצחק לאכול עד חצות. תנאי האב

 חובה רק עד חצות.  –ואת האפיקומן לאכול אח"כ, גר"א 

: חולה 'צליאק' הרגיש לגלוטן ועל פי רופא רשאי לכול כזית מצה אחת בלבד, מתי שאלה .89

 עליו לאוכלה? 

בתחילה המוציא על יברך  –: סימן תפ"ב. מי שיש לו כזית מצה שמורה בלבד. רי"ף תשובה

רגילה, ברכת מוציא מצה על שמורה ואח"כ יכרוך ברגילה. הרא"ש תמה, שהרי לבסוף נשאר 

בפיו טעם מצה שאינה שמורה! לכן לדעתו יאכל את השמורה בסוף, ויברך עליה על אכילת 

יאכל בתחילה אינה שמורה ויברך עליה המוציא ועל  –מצה ואח"כ לא יאכל כלום. עיטור 

צה, ואח"כ יאכל השמורה ללא ברכה. עיקר מחלוקתם האם עדיף שברכת מוציא אכילת מ

מצה תהיה על שמורה, או שעדיף להישאר עם טעם השמורה לבסוף. שו"ע כרא"ש, מג"א ומ"ב 

במציאות זו אין עושים כורך. שמצה שאינה שמורה לא חשובה כלל למצה.  –כרי"ף. גר"א 

ת קצירה והשאר שמורות משעת לישה, יברך אם יש לו רק כזית משמורה משע –ביה"ל 

 בתחילה על שמורה משעת טחינה, ואח"כ יאכל השאר מהמצות האחרות.

: א. ארבע כוסות או הדלקת הנר, מה עדיף? ב. מי שיש לו רק כוס אחת, שתי כוסות או שאלה .90

 שלוש כוסות יין, כיצד ינהג בליל הסדר?

. סימן תפג. הסדר הוא: קידוש, ברכת בם בית. נר עדיף משום שלו –. תעב, יג. מג"א א: תשובה

המזון, הגדה. לדעת הרי"ף מקדש על הפת ומברך על אכילת מצה, לרי"ץ גיאת מברך בקידוש 

יטבל קודם קידוש ואח"כ יסמיך הקידוש  –המוציא בלבד ואח"כ על אכילת מצה. טור 

ן שנתקן דוקא על להמוציא ואכילת המצה. שו"ע כרי"ף. למג"א לא יאמר יהללוך בסוף כיו

 הכוס, לפר"ח יאמר, שהכוס אינה מעכבת.

(: באר מהו איסור 'חדש' והאם אוסר הכלים? האם נוהג בחו"ל ובתבואת גוי? ומה הדין 3) שאלה .91

 כשיש ספק אם יש בו איסור חדש? 

: כלים: סימן תפט סעיף י. עד הבאת קרבן העומר אסור לאכול מהתבואה החדשה. תשובה

אין נזהרים מפליטת כלים, אם לא שברור שנתבשל מתבואה חדשה, וגם בזה  –רמ"א ומ"ב 

 –אין להחמיר אלא מתוך מעת לעת של הבישול הראשון, שלאחר מכן הוא נטל"פ. שבט הלוי 

 –בחו"ל אסור לגמרי, או"ז  –: רי"ף חו"לבזמן שניתר חדש ניתרת גם בליעת חדש שבכלים. 

בשעה"ד  –נוהג בחו"ל ושל גויים, ט"ז  –ותר לגמרי. שו"ע מ –מדרבנן, ושל גויים מותר, תרומה 



 
סתם יש הסוברים שהיום תבואת חדש אינה אסורה בחו"ל כלל.  –אפשר להקל. ערוה"ש 

אין לחוש מספק על התבואה לאוסרה, משום שסומכים על הרוב  –: רא"ש תבואה וספקה

ם ס"ס, ואם ודאי זורעים סתם תבואה מותרת משו –שנשרש קודם לעומר, וכן הוא ס"ס. רמ"א 

 כל בעל נפש יחמיר לעצמו במה שאפשר. –לאחר העומר יש להחמיר לאחר הקציר. מ"ב 

: א. האם מותר להסתפר בר"ח אייר פרט ונמק. ב. האם מותר לישא אישה מפסח עד שאלה .92

ל"ג בעומר למי שעוד לא נשא אישה, למי שלא קיים פריה ורביה ולמי שמחזיר גרושתו ומדוע? 

 האם נשים עושות מלאכה בימים שבין פסח לעצרת ומדוע ומה הדין באנשים?ג. 

. כל ימי 1. ישנם כמה מנהגים עיקריים במנהגי האבלות בימי העומר: א: סימן תצ"ג. תשובה

. עד ל"ד, שמתו 3. ביום ל"ג נפסקה המיתה ולכן אין נושאים עד אז. 2הספירה נוהגים אבלות. 

. ב. ל"ג ימי אבלות לא משנה מתי. 4יום מהסוף, שהוא ל"ד.  15ה עד 'פרוס' עצרת, פרוס הכוונ

יש להקל  –נוהגים לא לישא אישה עד ל"ג בעומר, אבל לארס ולקדש מותר. פר"ח  –שו"ע 

. גהמנהג להחמיר. המחזיר גרושתו מותר, כיון שאינו שמחה כ"כ.  –למי שלא קיים פו"ר, מ"ב 

נקברו אחר שקיעת החמה  –ה"ה לאנשים. מ"ב  –ס"ד. נהגו הנשים לא לעשות מלאכה, ט"ז 

שביתה והיו בטלים העם ממלאכה, וכן משום שזהו זמן ספירת העומר ו'שבתות' מלשון 

 ממלאכה. נ"מ למי שכבר ספר.

 :שאלה נוספת

. למי שבעצמו בער את 1: מכר חמץ לגוי, האם דמיו נאסרים בהנאה במקרים הבאים: שאלה .93

. מכר את החמץ בתחילת השעה השישית בערב 2שלא מכרו את החמץ.  –החמץ/לאחרים 

 . זרע דגן שהחמיץ, האם גידוליו מותרים בהנאה? 3פסח, אחר השעה השישית ואחר הפסח. 

 : סימן תמ. סימן תמג סעיף ג.תשובה
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