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‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙
כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰

ל‰˜„ים  וטוב  נכון  ‡˘ר  ‰‡ילנו˙  ברכ˙  ל‚בי  ‰˘‡ל‰  ב„בר 
ולברך מי„ כ˘מ‚יע זמנ‰ בר"ח ניסן, מ˘ום ˘"זריזין מ˜„ימין 
למˆו˙" וכמבו‡ר ב‚מר‡ פסחים („ ע"‡), וכמו ˘פס˜ מרן ‰˘"ע 
ובס'  כ„).  עמ'  (פסח  עוב„י‰  חזון  בספר  וכ"כ  ס"‡).  רסב  סי'  (ביו"„ 
זו כבר מ‰ליל‰-  נכון לברך ברכ‰  (ח"„ עמ' „˘). ‰‡ם   '‰ ברכ˙ 
מ˙חיל  (˘‰יום  ‰זמן  ‰‚יע  ˘כבר  כיון  ניסן,  ר"ח  ערב  ˘‰ו‡ 
מ‰ליל‰), ועל פי „ברי ‰פוס˜ים ˘‡פ˘ר לברך ברכ‰ זו בליל‰ 

ל‡ור ‰ח˘מל, ‡ו ˘‰נכון לחכו˙ ליום ‰מחר˙.
‰נ‰ לענ"„ ‡ין נכון לכ˙חיל‰ ל‰˜„ים ולברך בליל‰, ˘כן ל‡ 
ר‡ינו  מˆינו  י˘ר‡ל  ‚„ולי  וכן  מ‰ליל‰,  לברך  כן  ˘נ‰‚ו  ר‡ינו 
מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  נ‰‚  וכן  עˆמו,  ר"ח  ביום  זו  ברכ‰  ˘ברכו 
‰„ור רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡, ול‰ב‰"ח כן ר‡ינו בעיננו ‡˙ מרן 
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ כ˘זכינו לברך ‰ברכ‰ עמו 
ב˘נ˙ ˙˘ע"ז לפ"˜ . וכן נו‰‚ים ˘‡ר ‚„ולי י˘ר‡ל כי„וע (וכמו 
˘רו‡ים ב˙מונו˙ ‰מ˙ע„ו˙ ‡˙ ברכ˙ם). וכן ב„רך כלל ביום י˘ 
מ˘ום  ביום  לברך  טעם  עו„  י˘  וממיל‡  מבליל‰,  ˆיבור  יו˙ר 
"ברוב עם ‰„ר˙ מלך" (ו‡ף ˘"זריזין" ˜ו„ם לרוב עם, כ‡ן י˘ 
עו„ נימו˜ים כ‡˘ר יבו‡ר). וכן בספר "פרח מט‰ ‡‰רן" ‰עי„ 
מעולם ל‡  ו"˙ יˆח˜ ירנן),̆  ליט"‡ (מח"ס̆  ‰‚"ר יˆח˜ בר„‡̆ 
ברכו ברכ˙ ‰‡ילנו˙ בליל‰, ע"˘. ו‡פ˘ר ˘מ‰ ˘מ‡ז ומעולם 
ל‡ ברכו בליל‰, ‰ו‡ כיון ˘ב˘נים ˜„מוניו˙ ל‡ ‰י‰ מˆוי ל‰ם 
‡ור ‰ח˘מל, ולכן נ˘‡ר ‰מנ‰‚ כן על מכונו. ועו„ י˘ לב‡ר בז‰ 
˘‡ף ˘‡פ˘ר לברך בליל‰, מכל מ˜ום ‡ין ‰‰˙פעלו˙ בליל‰ 
ביופיו,  ניכר  יום ˘‰כל  ניכר˙ כמו ‰ר‡י‰ ב‡ור  ל‡ור ‰ח˘מל 
‡ף ל‡ור ‰לבנ‰ ל‡ ברכו בעבר, ועל כל פנים  ומטעם ז‰ ‡פ˘ר̆ 
וולנר  „וב  ר' מ˘‰  ‰‚‡ון  וכן כ˙ב  בחינם.  ‡ין ל˘נו˙ מ‰מנ‰‚ 
ל‰ˆריך  ט)  ‡ו˙  חי  סי'  (ח"‡  ˆבי  חמ„˙  ˘‡יל˙  ב˘ו"˙  זˆ"ל 
(יו"„ סי' ˜ˆו  זו „ו˜‡ ביום, על פי ‰מבו‡ר ב˘"ע  לברך ברכ‰ 
וב˙ור˙  ‰נר,  ל‡ור  ול‡  ‰יום  ל‡ור  ˙‰י‰  ˘‰ב„י˜‰  ס"„) 
‰˘למים ˘ם כ˙ב ˘ˆבעי ‰כ˙ם ניכר ביום מבליל‰ ל‡ור ‰נר, 
ו‰‡ריך על פי ‰י„וע ˘טבע ‰פרחים לפרוח מחום ו˘מ˘ וˆבעי 

ו‚ווני ‰פרחים ו‰עˆים מר‡ים נפל‡ו˙ ‰'.

עי˜ר ‰„ין ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ ‡ינו מוסכם

ומלב„ כל ז‰, ‰נ‰ ‡ף עי˜ר „ין ז‰ ˘‡פ˘ר לברך ‰ברכ‰ בס˙ם 
ליל‰, ‡ינו „ין מוסכם, וכבר ‰ב‡נו „ברי ‰רב ˘‡יל˙ חמ„˙ ˆבי 
˘סובר ל‰חמיר בז‰, וכן „ע˙ ‰‚‡ון ר' ˆבי פסח פר‡נ˜ ב˘ו"˙ 
‰ר ˆבי (ח"‡ ח‡ו"ח סי' ˜יח) ועו„. ו‡מנם ב˘ו"˙ יין ‰טוב (ח"‡ סי' 
מ‰) ‰˘יב על „ברי ‰‰ר ˆבי ו‰על‰ ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ [וכ"כ 
ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר (חל˜ יב סי' כ ‡ו˙ ו). וב˘ו"˙ כס‡ ˘למ‰ מ‡זוז (סי' 
כט). וכן פס˜ ‚‡ון עוזנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בספר חזון עוב„י‰ 
(פסח עמ' י‡). וכ"כ ב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים (ח"ו סי' ˙נח ‡ו˙ ב). וע"ע ב˘ו"˙ 
‡לי˘יב ‰כ‰ן (ח"‡ סי' י ‡ו˙ ‰)]. ‡בל ו„‡י ˘‰נכון לכ˙חיל‰ ל‰וˆי‡ 

עˆמו מ‰מחלו˜˙ ולברך לכ˙חיל‰ ביום. ופ˘וט.

‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰

‚ם ‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמור ˘יר ‰מעלו˙ ב˘וב ‰' ‡˙ 
˘יב˙ ו‚ו', כמו ˘כ˙ב ‰רב כף ‰חיים (סי' רכו ס˜"ח), ו‡ין נכון 
ל˜רו‡ מ˜ר‡ בליל‰, וז‰ טעם נוסף ל‰ע„יף ‰ברכ‰ ביום. ור‡‰ 
עו„ ב˘ו"˙ מˆו˙ ‡ברך (ח"‡ סי' „) ˘כיון ˘‰מנ‰‚ לי˙ן ˆ„˜‰ 
‡חר ‰ברכ‰ לעילוי נ˘מ˙ ‰נ˘מו˙ ‰מ‚ול‚לו˙ (וכמ"˘ במוע„ 
לכל חי סי' ‡ סו, ובכ‰"ח ˘ם), ולכ˙חיל‰ ‡ין נכון לי˙ן ˆ„˜‰ 
בליל‰ כמו ˘כ˙ב ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (ח"‡ סי' מו עמ' ˜לז), לכן 
י‰ו„‰ „רעי ˘ליט"‡  וכן ‰עיר ‰‚"ר  ביום.  ‰נכון לברך ‰ברכ‰ 
בספר ח‚ים וזמנים (עמ' ˜ס) ˘‰נכון לברך ביום כ„י ˘יוכל לומר 

‰מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰ כנ‰ו‚, ע"˘.

‰לבלוב   ˙‡ מ‡יר‰  בליל‰  ‰ח˘מל  מנור˙  ˙מי„  ˘ל‡  ובפרט 
כר‡וי ו‡ינו יכול לברך כ‰ו‚ן, וˆריך לר‡ו˙ ‰לבלוב כ‰ו‚ן, וכמו 
˘‰עיר בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' רכו ‡ו˙ ‚, ב˘ם ‰‡˘ל ‡בר‰ם 
י˘  ולכן  ב‰פס„ו.  ˘כרו  ˘יˆ‡  ‡פ˘ר  ובכ‰"‚  בוט˘‡ט˘). 
ול‡  ר"ח  ביום  לברך  י˘ר‡ל  כמנ‰‚  לכ˙חיל‰  ולנ‰ו‚  ל‰מ˘יך 
[מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן  נכון ל˘נו˙.  ו‡ין  ר"ח,  בערב 
כ‰]. ו˘וב ר‡י˙י ˘כן ‰ור‰ למע˘‰ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל 
בכ˙"י ו‰וב‡ו „בריו בספר ˜יˆו˘"ע חזו"ע פסח עמ' רי‡. ו˘˘ 

לבי.

כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ (וכן "‡ינ„ו˜ˆי‰")
כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם לפסח

ר‚ילו˙  ‚ז  מכיריים  במטבחים  ‰מעבר  מ‡ו„   ıנפו ל‡חרונ‰ 
‰פעל˙  ע"י  מ˙בˆע  ˘‰בי˘ול   ˘‡ חסינ˙  זכוכי˙  לכיריים 

‰כפ˙ור למˆב „לו˜ ו‡ז נ„ל˜˙ ספירל‰ (‚וף חימום) ‰ממו˜מ˙ 
זכוכי˙  פלט˙  י˘נ‰  ‰ספירל‰  ומעל  ‰כיריים  למבנ‰  מ˙ח˙ 
נ‰ ‰˘‡ל‰  רמי וכך מ˙בˆע ‰בי˘ול,  ובכל̆  חסינ˙ ‡˘ בˆיפוי̃ 
חוזר˙ ונ˘ני˙ ‰‡ם ‡פ˘ר ל‰כ˘יר כיריים ‡לו לפסח כמו ˘‡ר 
כלי זכוכי˙ לבני ספר„ ‡ו ל‡. ו‡מנם י˘ רבנים ˘‰ורו ל‰חמיר 
בז‰ כיון ˘‡ין ל„ע˙ ממ‰ ע˘וי ‰חומר ˘ל ‰זכוכי˙ ‰מחוסמ˙ 
בכיריים ‰ללו (כן ‰עיר ‰ר‰"‚ ר' ‡ופיר מלכ‡ ˘ליט"‡ בספרו 
‰ליכו˙ מוע„ פסח עמ' עח. וע"˘ ˘כ˙ב ˘ל‡ על‰ בי„ו לברר 
נכון ל‰חמיר. וע"ע ב‚ליון  ‰יטב ממ‰ ‰מ‰ ע˘ויים ולכן ‰על‰̆ 
˘ˆ- ‡ולם  בונו˙ עמ'̇   ̇ıליב‡ „‰לכ˙‡ ‚ליון פז עמ' פב, וב˜וב‡
בכלי  ‰מחמירים  לספר„ים  ‡ף  ‡ו  ‰רמ"‡  ל„ברי  ‰ו‡  ˘ם 
פייר˜ס). וב‡מ˙ לכ‡ור‰ י˘ ל‰עיר ˘מ‡ז ומעולם ˜יימים כלי 
ביו˙ר.  ‚בו‰  בחום  ‡ף  ל˘ימו˘  ‰מיוע„ים  מחוסמים  זכוכי˙ 
‡ירופ‰  רבני  מרכז  ˘ל  ו‰˘‚ח‰"  ‰מזון  "כ˘רו˙   ıב˜וב (וע"ע 
˙˘"ע עמ' ל‚). וכ‰ור‡˙ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל ל‚בי כלי 
פייר˜ס ו„ורל˜ס בחזו"ע (פסח עמ' ˜נב. וע"˘ בסוף ‰‰ער‰ עמ' 
‰ור‰  וכן  ב„ע˙ו).  עמ„  וע„יין  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ˘ר‡‰  ˜נז 
מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡ ר‡ב"„ ירו˘לים ונ˘י‡ בי˙ 
˘טיפ‰  ע"י  ל‰כ˘ירם  ‰נ"ל  מזכוכי˙  בכיריים  ל‰˜ל  ‰‰ור‡‰, 
ו‰„ח‰ ‰יטב, ‡חר ˘בירר וח˜ר ‰מˆי‡ו˙. ו˘וב ב‡ חכם ‰ב˜י 
‰מכון  ר‡˘  ˘ליט"‡  רווח  ˘ני‡ור  ר'  ‰ר‰"‚  ‰רב‰,  במˆי‡ו˙ 
‡ˆל  במˆי‡ו˙  ‰יטב  ‰„בר  וח˜ר   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  למˆוו˙ 
‰יˆרנים, ופרסם מ‡מר ‡רוך ב˘ו"˙ ויען ˘מו‡ל (חל˜ כב סי' 
ונטחנים  ממ˘  ב‰ם  ‡ין  לזכוכי˙  ˘מוסיפים  ˘‰חומרים  לז), 
וחוזרים לבריי˙ם כזכוכי˙ ר‚יל‰. וכמעט כל ‰חומרים  כ‡ב˜‰ 
ב˘טיפ‰  ל‰˜ל  ו‰על‰  פעם,  ˘ל  בזכוכיו˙  ‚ם  ‰יו  ב‰ם  ˘י˘ 
ו‰„ח‰ ככל כלי זכוכי˙ לבני ספר„, ו˘כן ‰„ין ‚ם בכיריים מסו‚ 

"‡ינ„ו˜ˆי‰" ע"˘. וכן עי˜ר ל‰לכ‰ ולמע˘‰. [כ˙"י].

סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ˘‰‚יע לחינוך, ‡ם נח˘ב
כסעו„˙ מˆו‰ לפטור מ"˙עני˙ בכורו˙"

ב‚מר‡ ˘ב˙ (˜יח ע"ב) ‡מר ‡ביי ‡˘רי חל˜י ˘כ‡˘ר ‡ני רו‡‰ 
ופיר˘ ר˘"י  טוב.  יום  ‡ני עו˘‰  ˙למי„ חכם ˘‰˘לים מסכ˙ 
˘‡ביי ‰י‰ ר‡˘ י˘יב‰. וכן פס˜ ‰רמ"‡ ל‰לכ‰ (יו"„ סי' רמו 
סעו„‰  ולע˘ו˙  ל˘מוח  מˆו‰  מסכ˙  כ˘מסיים  כו):  סעיף 
ונ˜ר‡˙ סעו„˙ מˆו‰. וכ"כ ‰˘"ך (˘ם ס"˜ כז) ו‰בי‡ ˘כן פס˜ 
מ‰ר"ם מינı ˘ר‡וי לע˘ו˙ סעו„‰. ו‰בי‡ עו„ ˘כ˙ב מ‰ר˘"ל 
‰מסיים,  עם  ˘י˘מח  רב‰  מˆו‰  ‰מסכ˙,  סיים  ˘ל‡  מי  ˘‚ם 
ו‡פילו יחי„ ˘סיים מחויבים ‡חרים ל˘מוח ולסיים עמו. וכ"כ 
˘‰חוו˙  ס˜"ח)  (˘ם  ˙˘וב‰  בפ˙חי  ור‡‰  ס˜"ט).  (˘ם  ‰ט"ז 
י‡יר ˆי„„ ˘‡ף בימים ˘‡חרי יום ‰סיום ‰וי סעו„˙ מˆו‰ כמו 
‚בי ז' ברכו˙. ועיין בספר בי˙ לחם י‰ו„‰ (‰ו"„ ב‡וˆר מפר˘ים 
˘ב˘"ע מ‰„ור˙ "‰ב‰יר" ˘ם) ˘כ˙ב ˘מי ˘סיים בעˆמו ‡˙ 
‰מסכ˙ יכול לפטור בז‰ עˆמו מ˙עני˙ ‡ף בי‡רˆייט ˘ל ‡ביו 
ו‡מו, ˘‰ו‡ כמו מו‰ל. [וכן מבו‡ר ב‰‚‰ו˙ ‡˘רי (מסכ˙ ˙עני˙ 
פר˜ ‡). ו‰ב"„ מרן ‰ב"י בסי' ˙˜סח (ב„"‰ נ„ר ל‰˙ענו˙). ע"˘. 
‰ו‡  ‰רי  מסכ˙  ˘סיום  מוכח  ‰נ"ל  ומכל  ס˜"ט)].  (˘ם  ובמ"ב 

בכלל סעו„˙ מˆו‰ ממ˘ כמו ברי˙ מיל‰ וכ„ומ‰. 

‰מ˘˙˙ף בסעו„˙ סיום מסכ˙
פטור מ˙עני˙ בכורו˙

ו‰נ‰ ב˘לחן ערוך (סי' ˙ע סעיף ‡) כ˙ב מרן: ‰בכורו˙ מ˙ענין 
בערב פסח בין בכור מ‡ב בין בכור מ‡ם. ומבו‡ר בטור וב‡חרונים 
˘‰ו‡ זכר לנס ˘‰ˆיל ‰' י˙ברך ‡˙ ‰בכורו˙ ‰י‰ו„יים ממכ˙ 
יכולים  ‡ם  ˘„ן  (ס˜"י)  ברור‰  מ˘נ‰  ל‰רב  ועיין  בכורו˙. 
במנ‰‚  ˙לוי  ˘‰„ין  וכ˙ב  מˆו‰,  בסעו„˙  ל‡כול  ‰בכורים 
ל‰˜ל  כיום  ו˘‰מנ‰‚  מ˜ילין.  וי˘  מחמירין  ˘י˘  ‰מ˜ומו˙, 
מסיים,  ‡חר  ‡ם  ‡ף  מסכ˙  בסיום  ו‡ף  מˆו‰  בסעו„˙  ול‡כול 

ו‡מנם  נפטרים.  מ‰סעו„‰  ו‡וכלים  ‰סיום  ו˘ומעים  ˘‰ו‡יל 
ל‡כול  ˘ל‡  ˘‰מחמיר  ‰סימן)  (ברי˘  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  כ˙ב 
˘יר„‰  ˘ב„ורנו  נר‡‰  ‡בל  ברכ‰.  עליו  ˙בו‡  מיל‰,  מסעו„˙ 
˘ז‰  נר‡‰  ובפ˘טו˙  ל‰˜ל,  יו„ו  ‰פוס˜ים  כל  לעולם  חול˘‰ 
בכלל מ‰ ˘כ˙ב ב˘לחן ערוך (˘ם ס"‚) ˘"‰‡יסטניס" מ˙ענ‰ 
רוב  כן  ‚ם  ˘לנו  ובנ„ון  ל˙י‡בון.  מˆ‰  ˘י‡כל  כ„י  פסח  בערב 
‰‡נ˘ים ‡ם יˆומו בערב פסח, ל‡ יכלו ל˜יים מˆו˙ מˆ‰ ו‡רבע 
כוסו˙ כר‡וי, ולכן ע„יף לסמוך על ‰מ˜ילים בז‰. ור‡‰ ב˘ו"˙ 
נו˙נ˙ ˘ל‡  (ח"‡ סי' ˜עט) ˘כ˙ב ˘‰סבר‡  מים חיים מ˘‡˘ 
˘ל‡  מ˘מע   (‡"‰ (פ"י  ירו˘למי  ‰˙למו„  ו˘מ„ברי  ל‰˙ענו˙. 
˘ם)  בב"י  (‰ו"„  יחי‡ל  רבינו  ב˘ם  כ˙ב  ו˘‰מר„כי  ל‰˙ענו˙, 
˘‡ף ‰נו‰‚ים ל‰˙ענו˙ מו˙רין במיני מזונו˙. וכ˙ב ˘‡ף ˘מרן 
‰בי˙ יוסף כ˙ב ˘ל‡ נ‰‚ו כ„ברי רבינו יחי‡ל, מכל מ˜ום ב„ורו˙ 
‡לו בסיב‰ כל ˘‰ו „וחים ‡˙ ‰˙עני˙ ‡פילו מי ˘‰ו‡ בכור, וכל 
˘כן ‰מ˙ענ‰ על בנו בכורו. וי˘ מ˜ומו˙ ˘‡ין זכר ל˙עני˙ ז‰ 
כלל, כי ‰פרו ‡ו˙ו כל פי רבני‰ם זיע"‡, וטעמם נכון לפני‰ם, כי 
בז‰ ‰זמן רב‰ ‰חול˘‰ בבני ‡„ם, ו‰˙עני˙ מזי˜ ל‰ם, ובפרט 
בערב ‰מוע„ ˘‡„ם טורח בו טירח‡ רב‰ ˘ל מˆו‰ ו‡ם יוסיף 
עו„ ל‰˙ענו˙ יחל˘ ‰רב‰, וכ‡˘ר י˘˙‰ כוס ר‡˘ון על "בטן 
רי˜‰" יזי˜ לו וי˙בטל מכל ‰מˆוו˙ ויˆ‡ ˘כרו ב‰פס„ו, עכ˙"„. 
מסכ˙,  בסיום  ל‰˘˙˙ף  מ˜פי„ים  ‰בכורו˙   '‰ ברוך  וב„ורנו 
יוסף  עוב„י‰  רבנו  מרן  עוזנו  ‚‡ון  פס˜  וכן  מ‰סעו„‰.  ול‡כול 
ובס' חזון עוב„י‰  יביע ‡ומר ח"‡ ח‡ו"ח סי' כ‰,  זˆ"ל (ב˘ו"˙ 
פסח עמ' רח) מפי סופרים וספרים. וכן מ˙ב‡ר מ„ברי מרן ר‡˘ 
˘נ"„ סי'  נ˙̇  ור‰̆  ליט"‡ (בירחון ‡ור̇  ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז̆ 

פב. וע"ע בספרו ‰' נסי עמ' ל‡). וכן ‰מנ‰‚ פ˘וט.

‡ם ˜טן ‰מסיים מסכ˙
פוטר ‡˙ ‰בכורו˙ ‰‚„ולים

‰בכורו˙  ˘‡ר  פוטר  ˜טן  ‡ם  נ„וננו-  לעי˜ר  נבו‡  ‰בו‡  וע˙‰ 
‰‚„ולים, ‰נ‰ ‰‚‡ון ר' יוסף רוזי'ן ב˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח (ח"ב סי' י) 
נ˘‡ל בז‰, וכ˙ב ˘י˘ ל‰‡ריך בז‰ ‰רב‰, ולמע˘‰ כיון ˘בעˆם 
לימו„ ‰˜טן מלב„ מ‰ ˘לומ„ ע˙‰, עו„ י˘ בז‰ ˙ועל˙ ˘י„ע 
י˘  ‰לימו„,  מˆו˙  מלב„  כי  בז‰.  „י  כן  ‡ם  לכ˘י‚„ל,  ‰‰לכ‰ 
מˆו˙ "י„יע˙ ‰˙ור‰". וכן פס˜ בספר יסו„י י˘ורון (ח"ו עמ' נ‡) 
טן נח˘ב˙ "סיום מסכ˙" לפטור ‡˙ ‰בכורו˙  ל̃  ˘סיום מסכ˙̆ 
מ˙עני˙. וכן פס˜ ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ (ח"„ סימן ˜) ˘‰רי כ˙ב‰ 
ו‚ו'", ‰רי  ו‚ו' ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם  ‰˙ור‰ "ו˘ננ˙ם לבניך 
˘מˆו‰ מן ‰˙ור‰ ל˘נן וללמ„ „ברי ˙ור‰ לבנו ו˙למי„ו, ולכן 
‰רי נ˙˜יימ‰ על י„י לימו„ו ˘ל ˜טן ז‰ מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ 
וסיים  למ„  כ˘˜טן  ולכן  בעˆמו.  ‰˜טן  ˜יימ‰  כ‡ילו  ונח˘ב 
מסכ˙‡ ‰ו‡ ממ˘ כ‡ילו ‰י‰ לומ„‰ וסיימ‰ ‚„ול, כמו במˆו˙ 
˜רבן פסח, וממיל‡ ˘נפטרים כל ‰בכורים ‰מ˘˙˙פים בסיום 
ז‰ מחוב˙ ˙עני˙ בערב פסח. וכ"כ ‰‚"ר יוסף ליברמן ˘ליט"‡ 
ב˘ו"˙ מ˘נ˙ יוסף (ח"ז סי' פ„) ˘‡ין ˘מח‰ ‚„ול‰ מסיום ˘ל 
˜טן ˘‰ˆליח לסיים מסכ˙, וו„‡י ˘‰ו‡ בכלל סעו„˙ מˆו‰ ‡ף 
וח˜ר˙  ו„ר˘˙  ב˘ו"˙  וכ"כ  עמו.  ‰˘מחים  ‰‚„ולים  לפטור 
ר'  ל‰ר‰"‚  ור‡‰  מבריס˜.  ‰‚רי"ז  ב˘ם  נז),  סי'  (ח"‡  ‚רוסמן 
‡בר‰ם י˜ו˙י‡ל ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ יעל˙ חן (ח"‡ סי' ל 
במסכ˙  ‰‚לילי  יוסי  ר'  „ע˙  בז‰  ו‰בי‡  בנ„וננו  ˘„ן  ˆו)  עמ' 
˜י„ו˘ין (לב סע"ב) ˘י˘ חיוב ל˜ום מפני חכם ‡פילו ‰ו‡ ינו˜‡. 
‡ינו חייב ומˆוו‰ עכ˘יו במˆוו˙, מכל מ˜ום  ‡ף̆  ו‰סבר‡ בז‰̆ 
וכיון ˘˙סייע לו  ר‡וי ‰ו‡ לחיוב כ˘י‚„ל ומעכ˘יו י˘ לכב„ו. 
˙ור‰ זו כ˘י‰י‰ חייב במˆוו˙, לכן מעכ˘יו י˘ לכב„ו. וכן פס˜ו 
‡פרים.  רבבו˙  ˘ו"˙  מח"ס  זˆ"ל  ‚רינבלט  ‡פרים  ‰‚"ר  עו„ 
 ıר' ‡לחנן פרינ ו‰‚ר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"‡. ור‡‰ לי„י„י ‰ר‰"‚ 
עו„  ˘כ"כ  ˘‰בי‡  ˘נ)  סי'  (ח"ח  „רך  ‡בני  ב˘ו"˙  ˘ליט"‡ 
‚) ‰על‰ ˘‡ם  י‚ ‡ו˙  י‡ סי'  חכמים. וב˘ו"˙ ˘בט ‰לוי (חל˜ 
בספר  מי‰ו  סיום.  נח˘ב  בו„‡י  ב‡מ˙  וסיים  ב‡מ˙  למ„ ‰˜טן 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙ כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰ ■ 
כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ ‡ו "‡ינ„ו˜ˆי‰" כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם 

לפסח ■ סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ‡ם פוטר מ"˙עני˙ בכורו˙"

‡לי˘יב  ‰בי‡ ˘‰‚רי"˘  ע„ר)  עמ'  בכורו˙  (עמ"ס  ח˘ו˜י חמ„ 
זˆ"ל סובר ˘סיום ˘ל ˜טן ל‡ נח˘ב סיום לפטור ‚„ול מ‰ˆום. 
בפ˘טו˙.  פוטר  ˘˜טן  ‰נ"ל  ‰‡חרונים  ככל  רוב  „ע˙  וכ‡מור 
י˘  ל‰˜ל,  ˆ„„ים  כמ‰  ˘י˘  בכורו˙  ב˙עני˙  „עכ"פ  ונר‡‰ 
לסמוך על „ברי‰ם. ˘על פי ‰‡מור נר‡‰ ˘י˘ בז‰ כמ‰ ספ˜ו˙ 
ל‰˜ל: [‡] ˘מ‡ כמ˜ילין ל‚מרי ב„ורנו ˘יר„‰ חול˘‰ לעולם. 
[ב] ˘מ‡ כרבנו יחי‡ל ˘במיני מזונו˙ מו˙ר, [‚] ˘מ‡ סיום ˘ל 

˜טן נח˘ב סיום. 

‡ם סיום פר˜ ‡ח„ מ‰˙למו„ נח˘ב "סיום" 

˘סיום  ˘כ˙ב  ˜עט)  סי'  (ח"‡  מ˘‡˘  חיים  מים  ב˘ו"˙  עיין 
"פר˜" נח˘ב "סיום" ונח˘ב סעו„˙ מˆו‰, כי ‡ין ‰ב„ל בין סיום 
וכל פר˜  ו‰עי˜ר לסיים ענף ‡ח„ ב˙ור‰,  סיום פר˜  ‡ו  מסכ˙ 
‰ו‡ ענין ‡ח„, ולכן כ˙וב בכל פר˜ "‰„רן עלך וכו'". ו‰בי‡ ˘ם 
ע„ו˙ ב„בר ז‰ בז‰ ‰ל˘ון: וב˘נים ‰טובו˙ ‰יינו עו˘ים סעו„‰ 
‰˙חילו  ‰זמן  כ˘נ˙˜ל˜ל  כך  ‡חר  ור˜  פר˜‡,  סיום  כל  על 
לע˘ו˙ ר˜ על סיום מסכ˙‡, ופ‰ ˙למס‡"ן עו˘ין סעו„‰ ˜טנ‰ 
על כל סיום פר˜, כי ‚ם סיום פר˜ ‰ו‡ מˆו‰ ‚„ול‰ בפני עˆמ‰ 
 ‡ (חל˜  ‡ומר  יביע  ˘ב˘ו"˙  ‡ל‡  טוב.  יום  מחמ˙‰  ועו˘ים 
נר‡‰  ‰סיום  ˘מ‰ו˙  וכ˙ב,  בז‰  „ן  י)  ט-  ‡ו˙  כו  סימן  ח‡ו"ח 
פירו˘  עם  מ˘ניו˙  מסכ˙  ‰„ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚מר‡,  „ו˜‡  ˘ל‡ו 
ב‰בנ‰, ‚ם נח˘ב סיום לפטור ‡˙ עˆמו מ˙עני˙ בכורו˙, ‡בל ‡ם 
לומ„ מ˘ניו˙ ב‚ירס‡ בלב„, נר‡‰ ו„‡י ˘ל‡ נח˘ב "לימו„" כ„י 
לסיים עליו ב‡כיל‰ ו˘˙י‰, ולפטור עˆמו מ˙עני˙. ו‰וסיף (˘ם 
ל‰˜ל  ˘‡ין  נר‡‰  ב‰בנ‰  מ˘ניו˙  מסכ˙  בלימו„  ˘‡ף  י)  ‡ו˙ 
בסיום ז‰ ‡ל‡ לעˆמו, ‡בל לפטור ‡חרים מ˙עני˙, ‡ין ז‰ כ„‡י, 
כיון ˘י˘ מחלו˜˙ בסיום מסכ˙‡ ‡ם פוטר, ונלו‰ לז‰ מחלו˜˙ 
‰‡חרונים בברי˙ מיל‰ ‡ם פוטר ‚ם ל‡חרים ‡ו ר˜ לבעלי ברי˙, 
לפטור  יכול  ‡ח„  ˘כל  מ˘ניו˙,  ‡ל‡  ˘‡ינו  ז‰  על  נוסף  וכ‡ן 
עˆמו בז‰, ולכן ‡ינו ר‡וי לפטור ‡חרים, ב˜ול רנ‰ ו˙ו„‰ ‰מון 
חו‚‚. ו‡ין לחל˜ בז‰ בין מסכ˙ מ˘ניו˙ ˜טנ‰ ‡ו ‚„ול‰, כ˘ם 
˘‡ין חילו˜ בסיום ‚מר‡ בין מסכ˙ ˜טנ‰ ל‚„ול‰, וכל ˘יעורי 
פר˜  ‰י‰  ‡ם  ‡ף  פר˜  בסיום  ל‰˜ל  ‡ין  "ולכן  ‰ו‡.  כן  חכמים 
‚„ול, ˘כל ˘ל‡ ‰˘לים ‰מסכ˙ ל‡ נח˘ב סיום. ול‡פו˜י ממ‰ 
˘כ˙ב ל‰˜ל בז‰ בספר מים חיים (סי' ˜עט)". ו‰וסיף עו„ ‰יביע 
‡ומר ˘‰נו‰‚ים ל‰˜ל בסיום זו‰ר ‰˜„ו˘ ‡פילו בלי פירו˘, י˘ 
ל‰ם על מ‰ ˘יסמוכו. וכן ‡מר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז 
ונ„פס  ˙˘ע"ו  ˆו  פר˘˙  (מוˆ˘"˜  ‰˘בועי  ב˘יעורו  ˘ליט"‡ 
בעלון "בי˙ נ‡מן"): ב˘ו"˙ מים חיים ˘ל רבי יוסף מ˘‡˘ ‡מר 
˘‡פילו על פר˜ ‡ח„ יכולים לע˘ו˙ עליו סיום, ‡בל ל‡ עו˘ים 
ככ‰, ‡ל‡ ˆריך ללמו„ מסכ˙ ˘למ‰. ‡ל‡ ˘לענין סיום מסכ˙ 
ו‡מר  ‡חרים,  ‡ף  לפטור  ˘יכול  ‡מר  פירו˘)  (עם  מ˘ניו˙  על 
˘מי  ‡ומר  ‡ומר-  יביע  ב˘ו"˙  יוסף  עוב„י‰  רבנו  ˘מרן  ˘‡ף 
˘לומ„ מ˘נ‰ יכול ל‰וˆי‡ י„י חוב‰ ר˜ ‡˙ עˆמו, ‡בל בחו"ל 
וכן  חוב˙ם.  י„י  ‡חרים  ל‰וˆי‡  ו‚ם  מ˘נ‰  ול‚מור  ללמו„  נ‰‚ו 
מוכח בזמן ‰‚מר‡ ˘‰יו עו˘ים "סיום מסכ˙" ובזמנם ‰ל‡ ל‡ 
˘בזמנם  ˘‡ף  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מו"ר  ובי‡ר  "‚מר‡".  ע„יין  ‰י‰ 
למ„ו ‡˙ ‰מ˘נ‰ עם ‰‰סברים ו˜ו˘יו˙ ‰‡מור‡ים, ‰נ‰ בזמננו 
‚מר‡  לימו„  ‚ם  כן  ˙‡מר  ל‡  ˘‡ם  למ˘ניו˙,  ‰פירו˘   ˙‡ י˘ 
˘לנו ל‡ י˘וו‰ ללימו„ ˘למ„ו רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ‡˙ ‰‚מר‡, 
וכן ‰ל‡‰. עכ˙"„. וכ"כ בספרו ‰' נסי ‰נ"ל (עמ' לב), ע"˘. ומכל 
מ˜ום ‰יום מˆוי בכל בי˙ כנס˙ סיום מסכ˙ ולכ˙חיל‰ י˘ ללכ˙ 
מ˜ום  לו  ו‡ין  ˘‰פסי„  ומי  ממ˘,  ‚מר‡  מסכ˙  סיום  ול˘מוע 
ל˘מוע סיום ‚מר‡ יכול ל‰˜ל ‚ם ב˘מיע˙ סיום מסכ˙ מ˘נ‰. 
ובעי˜ר ‰„ין נמˆינו למ„ים ˘˜טן ˘‰‚יע לחינוך וסיים מסכ˙, 
‰ו‡  פוטר  ולכן  מˆו‰,  סעו„˙  וסעו„˙ו  טוב  כיום  סיומו  נח˘ב 
בסיומו ‡˙ ‰בכורו˙ ‰˘ומעים סיום ‰מסכ˙, ו‡ף בכורו˙ ‚„ולים 

‰חייבים במˆו˙. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן לז].



‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙
כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰

ל‰˜„ים  וטוב  נכון  ‡˘ר  ‰‡ילנו˙  ברכ˙  ל‚בי  ‰˘‡ל‰  ב„בר 
ולברך מי„ כ˘מ‚יע זמנ‰ בר"ח ניסן, מ˘ום ˘"זריזין מ˜„ימין 
למˆו˙" וכמבו‡ר ב‚מר‡ פסחים („ ע"‡), וכמו ˘פס˜ מרן ‰˘"ע 
ובס'  כ„).  עמ'  (פסח  עוב„י‰  חזון  בספר  וכ"כ  ס"‡).  רסב  סי'  (ביו"„ 
זו כבר מ‰ליל‰-  נכון לברך ברכ‰  (ח"„ עמ' „˘). ‰‡ם   '‰ ברכ˙ 
מ˙חיל  (˘‰יום  ‰זמן  ‰‚יע  ˘כבר  כיון  ניסן,  ר"ח  ערב  ˘‰ו‡ 
מ‰ליל‰), ועל פי „ברי ‰פוס˜ים ˘‡פ˘ר לברך ברכ‰ זו בליל‰ 

ל‡ור ‰ח˘מל, ‡ו ˘‰נכון לחכו˙ ליום ‰מחר˙.
‰נ‰ לענ"„ ‡ין נכון לכ˙חיל‰ ל‰˜„ים ולברך בליל‰, ˘כן ל‡ 
ר‡ינו  מˆינו  י˘ר‡ל  ‚„ולי  וכן  מ‰ליל‰,  לברך  כן  ˘נ‰‚ו  ר‡ינו 
מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  נ‰‚  וכן  עˆמו,  ר"ח  ביום  זו  ברכ‰  ˘ברכו 
‰„ור רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡, ול‰ב‰"ח כן ר‡ינו בעיננו ‡˙ מרן 
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ כ˘זכינו לברך ‰ברכ‰ עמו 
ב˘נ˙ ˙˘ע"ז לפ"˜ . וכן נו‰‚ים ˘‡ר ‚„ולי י˘ר‡ל כי„וע (וכמו 
˘רו‡ים ב˙מונו˙ ‰מ˙ע„ו˙ ‡˙ ברכ˙ם). וכן ב„רך כלל ביום י˘ 
מ˘ום  ביום  לברך  טעם  עו„  י˘  וממיל‡  מבליל‰,  ˆיבור  יו˙ר 
"ברוב עם ‰„ר˙ מלך" (ו‡ף ˘"זריזין" ˜ו„ם לרוב עם, כ‡ן י˘ 
עו„ נימו˜ים כ‡˘ר יבו‡ר). וכן בספר "פרח מט‰ ‡‰רן" ‰עי„ 
מעולם ל‡  ו"˙ יˆח˜ ירנן),̆  ליט"‡ (מח"ס̆  ‰‚"ר יˆח˜ בר„‡̆ 
ברכו ברכ˙ ‰‡ילנו˙ בליל‰, ע"˘. ו‡פ˘ר ˘מ‰ ˘מ‡ז ומעולם 
ל‡ ברכו בליל‰, ‰ו‡ כיון ˘ב˘נים ˜„מוניו˙ ל‡ ‰י‰ מˆוי ל‰ם 
‡ור ‰ח˘מל, ולכן נ˘‡ר ‰מנ‰‚ כן על מכונו. ועו„ י˘ לב‡ר בז‰ 
˘‡ף ˘‡פ˘ר לברך בליל‰, מכל מ˜ום ‡ין ‰‰˙פעלו˙ בליל‰ 
ביופיו,  ניכר  יום ˘‰כל  ניכר˙ כמו ‰ר‡י‰ ב‡ור  ל‡ור ‰ח˘מל 
‡ף ל‡ור ‰לבנ‰ ל‡ ברכו בעבר, ועל כל פנים  ומטעם ז‰ ‡פ˘ר̆ 
וולנר  „וב  ר' מ˘‰  ‰‚‡ון  וכן כ˙ב  בחינם.  ‡ין ל˘נו˙ מ‰מנ‰‚ 
ל‰ˆריך  ט)  ‡ו˙  חי  סי'  (ח"‡  ˆבי  חמ„˙  ˘‡יל˙  ב˘ו"˙  זˆ"ל 
(יו"„ סי' ˜ˆו  זו „ו˜‡ ביום, על פי ‰מבו‡ר ב˘"ע  לברך ברכ‰ 
וב˙ור˙  ‰נר,  ל‡ור  ול‡  ‰יום  ל‡ור  ˙‰י‰  ˘‰ב„י˜‰  ס"„) 
‰˘למים ˘ם כ˙ב ˘ˆבעי ‰כ˙ם ניכר ביום מבליל‰ ל‡ור ‰נר, 
ו‰‡ריך על פי ‰י„וע ˘טבע ‰פרחים לפרוח מחום ו˘מ˘ וˆבעי 

ו‚ווני ‰פרחים ו‰עˆים מר‡ים נפל‡ו˙ ‰'.

עי˜ר ‰„ין ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ ‡ינו מוסכם

ומלב„ כל ז‰, ‰נ‰ ‡ף עי˜ר „ין ז‰ ˘‡פ˘ר לברך ‰ברכ‰ בס˙ם 
ליל‰, ‡ינו „ין מוסכם, וכבר ‰ב‡נו „ברי ‰רב ˘‡יל˙ חמ„˙ ˆבי 
˘סובר ל‰חמיר בז‰, וכן „ע˙ ‰‚‡ון ר' ˆבי פסח פר‡נ˜ ב˘ו"˙ 
‰ר ˆבי (ח"‡ ח‡ו"ח סי' ˜יח) ועו„. ו‡מנם ב˘ו"˙ יין ‰טוב (ח"‡ סי' 
מ‰) ‰˘יב על „ברי ‰‰ר ˆבי ו‰על‰ ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ [וכ"כ 
ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר (חל˜ יב סי' כ ‡ו˙ ו). וב˘ו"˙ כס‡ ˘למ‰ מ‡זוז (סי' 
כט). וכן פס˜ ‚‡ון עוזנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בספר חזון עוב„י‰ 
(פסח עמ' י‡). וכ"כ ב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים (ח"ו סי' ˙נח ‡ו˙ ב). וע"ע ב˘ו"˙ 
‡לי˘יב ‰כ‰ן (ח"‡ סי' י ‡ו˙ ‰)]. ‡בל ו„‡י ˘‰נכון לכ˙חיל‰ ל‰וˆי‡ 

עˆמו מ‰מחלו˜˙ ולברך לכ˙חיל‰ ביום. ופ˘וט.

‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰

‚ם ‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמור ˘יר ‰מעלו˙ ב˘וב ‰' ‡˙ 
˘יב˙ ו‚ו', כמו ˘כ˙ב ‰רב כף ‰חיים (סי' רכו ס˜"ח), ו‡ין נכון 
ל˜רו‡ מ˜ר‡ בליל‰, וז‰ טעם נוסף ל‰ע„יף ‰ברכ‰ ביום. ור‡‰ 
עו„ ב˘ו"˙ מˆו˙ ‡ברך (ח"‡ סי' „) ˘כיון ˘‰מנ‰‚ לי˙ן ˆ„˜‰ 
‡חר ‰ברכ‰ לעילוי נ˘מ˙ ‰נ˘מו˙ ‰מ‚ול‚לו˙ (וכמ"˘ במוע„ 
לכל חי סי' ‡ סו, ובכ‰"ח ˘ם), ולכ˙חיל‰ ‡ין נכון לי˙ן ˆ„˜‰ 
בליל‰ כמו ˘כ˙ב ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (ח"‡ סי' מו עמ' ˜לז), לכן 
י‰ו„‰ „רעי ˘ליט"‡  וכן ‰עיר ‰‚"ר  ביום.  ‰נכון לברך ‰ברכ‰ 
בספר ח‚ים וזמנים (עמ' ˜ס) ˘‰נכון לברך ביום כ„י ˘יוכל לומר 

‰מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰ כנ‰ו‚, ע"˘.

‰לבלוב   ˙‡ מ‡יר‰  בליל‰  ‰ח˘מל  מנור˙  ˙מי„  ˘ל‡  ובפרט 
כר‡וי ו‡ינו יכול לברך כ‰ו‚ן, וˆריך לר‡ו˙ ‰לבלוב כ‰ו‚ן, וכמו 
˘‰עיר בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' רכו ‡ו˙ ‚, ב˘ם ‰‡˘ל ‡בר‰ם 
י˘  ולכן  ב‰פס„ו.  ˘כרו  ˘יˆ‡  ‡פ˘ר  ובכ‰"‚  בוט˘‡ט˘). 
ול‡  ר"ח  ביום  לברך  י˘ר‡ל  כמנ‰‚  לכ˙חיל‰  ולנ‰ו‚  ל‰מ˘יך 
[מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן  נכון ל˘נו˙.  ו‡ין  ר"ח,  בערב 
כ‰]. ו˘וב ר‡י˙י ˘כן ‰ור‰ למע˘‰ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל 
בכ˙"י ו‰וב‡ו „בריו בספר ˜יˆו˘"ע חזו"ע פסח עמ' רי‡. ו˘˘ 

לבי.

כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ (וכן "‡ינ„ו˜ˆי‰")
כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם לפסח

ר‚ילו˙  ‚ז  מכיריים  במטבחים  ‰מעבר  מ‡ו„   ıנפו ל‡חרונ‰ 
‰פעל˙  ע"י  מ˙בˆע  ˘‰בי˘ול   ˘‡ חסינ˙  זכוכי˙  לכיריים 

‰כפ˙ור למˆב „לו˜ ו‡ז נ„ל˜˙ ספירל‰ (‚וף חימום) ‰ממו˜מ˙ 
זכוכי˙  פלט˙  י˘נ‰  ‰ספירל‰  ומעל  ‰כיריים  למבנ‰  מ˙ח˙ 
נ‰ ‰˘‡ל‰  רמי וכך מ˙בˆע ‰בי˘ול,  ובכל̆  חסינ˙ ‡˘ בˆיפוי̃ 
חוזר˙ ונ˘ני˙ ‰‡ם ‡פ˘ר ל‰כ˘יר כיריים ‡לו לפסח כמו ˘‡ר 
כלי זכוכי˙ לבני ספר„ ‡ו ל‡. ו‡מנם י˘ רבנים ˘‰ורו ל‰חמיר 
בז‰ כיון ˘‡ין ל„ע˙ ממ‰ ע˘וי ‰חומר ˘ל ‰זכוכי˙ ‰מחוסמ˙ 
בכיריים ‰ללו (כן ‰עיר ‰ר‰"‚ ר' ‡ופיר מלכ‡ ˘ליט"‡ בספרו 
‰ליכו˙ מוע„ פסח עמ' עח. וע"˘ ˘כ˙ב ˘ל‡ על‰ בי„ו לברר 
נכון ל‰חמיר. וע"ע ב‚ליון  ‰יטב ממ‰ ‰מ‰ ע˘ויים ולכן ‰על‰̆ 
˘ˆ- ‡ולם  בונו˙ עמ'̇   ̇ıליב‡ „‰לכ˙‡ ‚ליון פז עמ' פב, וב˜וב‡
בכלי  ‰מחמירים  לספר„ים  ‡ף  ‡ו  ‰רמ"‡  ל„ברי  ‰ו‡  ˘ם 
פייר˜ס). וב‡מ˙ לכ‡ור‰ י˘ ל‰עיר ˘מ‡ז ומעולם ˜יימים כלי 
ביו˙ר.  ‚בו‰  בחום  ‡ף  ל˘ימו˘  ‰מיוע„ים  מחוסמים  זכוכי˙ 
‡ירופ‰  רבני  מרכז  ˘ל  ו‰˘‚ח‰"  ‰מזון  "כ˘רו˙   ıב˜וב (וע"ע 
˙˘"ע עמ' ל‚). וכ‰ור‡˙ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל ל‚בי כלי 
פייר˜ס ו„ורל˜ס בחזו"ע (פסח עמ' ˜נב. וע"˘ בסוף ‰‰ער‰ עמ' 
‰ור‰  וכן  ב„ע˙ו).  עמ„  וע„יין  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ˘ר‡‰  ˜נז 
מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡ ר‡ב"„ ירו˘לים ונ˘י‡ בי˙ 
˘טיפ‰  ע"י  ל‰כ˘ירם  ‰נ"ל  מזכוכי˙  בכיריים  ל‰˜ל  ‰‰ור‡‰, 
ו‰„ח‰ ‰יטב, ‡חר ˘בירר וח˜ר ‰מˆי‡ו˙. ו˘וב ב‡ חכם ‰ב˜י 
‰מכון  ר‡˘  ˘ליט"‡  רווח  ˘ני‡ור  ר'  ‰ר‰"‚  ‰רב‰,  במˆי‡ו˙ 
‡ˆל  במˆי‡ו˙  ‰יטב  ‰„בר  וח˜ר   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  למˆוו˙ 
‰יˆרנים, ופרסם מ‡מר ‡רוך ב˘ו"˙ ויען ˘מו‡ל (חל˜ כב סי' 
ונטחנים  ממ˘  ב‰ם  ‡ין  לזכוכי˙  ˘מוסיפים  ˘‰חומרים  לז), 
וחוזרים לבריי˙ם כזכוכי˙ ר‚יל‰. וכמעט כל ‰חומרים  כ‡ב˜‰ 
ב˘טיפ‰  ל‰˜ל  ו‰על‰  פעם,  ˘ל  בזכוכיו˙  ‚ם  ‰יו  ב‰ם  ˘י˘ 
ו‰„ח‰ ככל כלי זכוכי˙ לבני ספר„, ו˘כן ‰„ין ‚ם בכיריים מסו‚ 

"‡ינ„ו˜ˆי‰" ע"˘. וכן עי˜ר ל‰לכ‰ ולמע˘‰. [כ˙"י].

סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ˘‰‚יע לחינוך, ‡ם נח˘ב
כסעו„˙ מˆו‰ לפטור מ"˙עני˙ בכורו˙"

ב‚מר‡ ˘ב˙ (˜יח ע"ב) ‡מר ‡ביי ‡˘רי חל˜י ˘כ‡˘ר ‡ני רו‡‰ 
ופיר˘ ר˘"י  טוב.  יום  ‡ני עו˘‰  ˙למי„ חכם ˘‰˘לים מסכ˙ 
˘‡ביי ‰י‰ ר‡˘ י˘יב‰. וכן פס˜ ‰רמ"‡ ל‰לכ‰ (יו"„ סי' רמו 
סעו„‰  ולע˘ו˙  ל˘מוח  מˆו‰  מסכ˙  כ˘מסיים  כו):  סעיף 
ונ˜ר‡˙ סעו„˙ מˆו‰. וכ"כ ‰˘"ך (˘ם ס"˜ כז) ו‰בי‡ ˘כן פס˜ 
מ‰ר"ם מינı ˘ר‡וי לע˘ו˙ סעו„‰. ו‰בי‡ עו„ ˘כ˙ב מ‰ר˘"ל 
‰מסיים,  עם  ˘י˘מח  רב‰  מˆו‰  ‰מסכ˙,  סיים  ˘ל‡  מי  ˘‚ם 
ו‡פילו יחי„ ˘סיים מחויבים ‡חרים ל˘מוח ולסיים עמו. וכ"כ 
˘‰חוו˙  ס˜"ח)  (˘ם  ˙˘וב‰  בפ˙חי  ור‡‰  ס˜"ט).  (˘ם  ‰ט"ז 
י‡יר ˆי„„ ˘‡ף בימים ˘‡חרי יום ‰סיום ‰וי סעו„˙ מˆו‰ כמו 
‚בי ז' ברכו˙. ועיין בספר בי˙ לחם י‰ו„‰ (‰ו"„ ב‡וˆר מפר˘ים 
˘ב˘"ע מ‰„ור˙ "‰ב‰יר" ˘ם) ˘כ˙ב ˘מי ˘סיים בעˆמו ‡˙ 
‰מסכ˙ יכול לפטור בז‰ עˆמו מ˙עני˙ ‡ף בי‡רˆייט ˘ל ‡ביו 
ו‡מו, ˘‰ו‡ כמו מו‰ל. [וכן מבו‡ר ב‰‚‰ו˙ ‡˘רי (מסכ˙ ˙עני˙ 
פר˜ ‡). ו‰ב"„ מרן ‰ב"י בסי' ˙˜סח (ב„"‰ נ„ר ל‰˙ענו˙). ע"˘. 
‰ו‡  ‰רי  מסכ˙  ˘סיום  מוכח  ‰נ"ל  ומכל  ס˜"ט)].  (˘ם  ובמ"ב 

בכלל סעו„˙ מˆו‰ ממ˘ כמו ברי˙ מיל‰ וכ„ומ‰. 

‰מ˘˙˙ף בסעו„˙ סיום מסכ˙
פטור מ˙עני˙ בכורו˙

ו‰נ‰ ב˘לחן ערוך (סי' ˙ע סעיף ‡) כ˙ב מרן: ‰בכורו˙ מ˙ענין 
בערב פסח בין בכור מ‡ב בין בכור מ‡ם. ומבו‡ר בטור וב‡חרונים 
˘‰ו‡ זכר לנס ˘‰ˆיל ‰' י˙ברך ‡˙ ‰בכורו˙ ‰י‰ו„יים ממכ˙ 
יכולים  ‡ם  ˘„ן  (ס˜"י)  ברור‰  מ˘נ‰  ל‰רב  ועיין  בכורו˙. 
במנ‰‚  ˙לוי  ˘‰„ין  וכ˙ב  מˆו‰,  בסעו„˙  ל‡כול  ‰בכורים 
ל‰˜ל  כיום  ו˘‰מנ‰‚  מ˜ילין.  וי˘  מחמירין  ˘י˘  ‰מ˜ומו˙, 
מסיים,  ‡חר  ‡ם  ‡ף  מסכ˙  בסיום  ו‡ף  מˆו‰  בסעו„˙  ול‡כול 

ו‡מנם  נפטרים.  מ‰סעו„‰  ו‡וכלים  ‰סיום  ו˘ומעים  ˘‰ו‡יל 
ל‡כול  ˘ל‡  ˘‰מחמיר  ‰סימן)  (ברי˘  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  כ˙ב 
˘יר„‰  ˘ב„ורנו  נר‡‰  ‡בל  ברכ‰.  עליו  ˙בו‡  מיל‰,  מסעו„˙ 
˘ז‰  נר‡‰  ובפ˘טו˙  ל‰˜ל,  יו„ו  ‰פוס˜ים  כל  לעולם  חול˘‰ 
בכלל מ‰ ˘כ˙ב ב˘לחן ערוך (˘ם ס"‚) ˘"‰‡יסטניס" מ˙ענ‰ 
רוב  כן  ‚ם  ˘לנו  ובנ„ון  ל˙י‡בון.  מˆ‰  ˘י‡כל  כ„י  פסח  בערב 
‰‡נ˘ים ‡ם יˆומו בערב פסח, ל‡ יכלו ל˜יים מˆו˙ מˆ‰ ו‡רבע 
כוסו˙ כר‡וי, ולכן ע„יף לסמוך על ‰מ˜ילים בז‰. ור‡‰ ב˘ו"˙ 
נו˙נ˙ ˘ל‡  (ח"‡ סי' ˜עט) ˘כ˙ב ˘‰סבר‡  מים חיים מ˘‡˘ 
˘ל‡  מ˘מע   (‡"‰ (פ"י  ירו˘למי  ‰˙למו„  ו˘מ„ברי  ל‰˙ענו˙. 
˘ם)  בב"י  (‰ו"„  יחי‡ל  רבינו  ב˘ם  כ˙ב  ו˘‰מר„כי  ל‰˙ענו˙, 
˘‡ף ‰נו‰‚ים ל‰˙ענו˙ מו˙רין במיני מזונו˙. וכ˙ב ˘‡ף ˘מרן 
‰בי˙ יוסף כ˙ב ˘ל‡ נ‰‚ו כ„ברי רבינו יחי‡ל, מכל מ˜ום ב„ורו˙ 
‡לו בסיב‰ כל ˘‰ו „וחים ‡˙ ‰˙עני˙ ‡פילו מי ˘‰ו‡ בכור, וכל 
˘כן ‰מ˙ענ‰ על בנו בכורו. וי˘ מ˜ומו˙ ˘‡ין זכר ל˙עני˙ ז‰ 
כלל, כי ‰פרו ‡ו˙ו כל פי רבני‰ם זיע"‡, וטעמם נכון לפני‰ם, כי 
בז‰ ‰זמן רב‰ ‰חול˘‰ בבני ‡„ם, ו‰˙עני˙ מזי˜ ל‰ם, ובפרט 
בערב ‰מוע„ ˘‡„ם טורח בו טירח‡ רב‰ ˘ל מˆו‰ ו‡ם יוסיף 
עו„ ל‰˙ענו˙ יחל˘ ‰רב‰, וכ‡˘ר י˘˙‰ כוס ר‡˘ון על "בטן 
רי˜‰" יזי˜ לו וי˙בטל מכל ‰מˆוו˙ ויˆ‡ ˘כרו ב‰פס„ו, עכ˙"„. 
מסכ˙,  בסיום  ל‰˘˙˙ף  מ˜פי„ים  ‰בכורו˙   '‰ ברוך  וב„ורנו 
יוסף  עוב„י‰  רבנו  מרן  עוזנו  ‚‡ון  פס˜  וכן  מ‰סעו„‰.  ול‡כול 
ובס' חזון עוב„י‰  יביע ‡ומר ח"‡ ח‡ו"ח סי' כ‰,  זˆ"ל (ב˘ו"˙ 
פסח עמ' רח) מפי סופרים וספרים. וכן מ˙ב‡ר מ„ברי מרן ר‡˘ 
˘נ"„ סי'  נ˙̇  ור‰̆  ליט"‡ (בירחון ‡ור̇  ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז̆ 

פב. וע"ע בספרו ‰' נסי עמ' ל‡). וכן ‰מנ‰‚ פ˘וט.

‡ם ˜טן ‰מסיים מסכ˙
פוטר ‡˙ ‰בכורו˙ ‰‚„ולים

‰בכורו˙  ˘‡ר  פוטר  ˜טן  ‡ם  נ„וננו-  לעי˜ר  נבו‡  ‰בו‡  וע˙‰ 
‰‚„ולים, ‰נ‰ ‰‚‡ון ר' יוסף רוזי'ן ב˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח (ח"ב סי' י) 
נ˘‡ל בז‰, וכ˙ב ˘י˘ ל‰‡ריך בז‰ ‰רב‰, ולמע˘‰ כיון ˘בעˆם 
לימו„ ‰˜טן מלב„ מ‰ ˘לומ„ ע˙‰, עו„ י˘ בז‰ ˙ועל˙ ˘י„ע 
י˘  ‰לימו„,  מˆו˙  מלב„  כי  בז‰.  „י  כן  ‡ם  לכ˘י‚„ל,  ‰‰לכ‰ 
מˆו˙ "י„יע˙ ‰˙ור‰". וכן פס˜ בספר יסו„י י˘ורון (ח"ו עמ' נ‡) 
טן נח˘ב˙ "סיום מסכ˙" לפטור ‡˙ ‰בכורו˙  ל̃  ˘סיום מסכ˙̆ 
מ˙עני˙. וכן פס˜ ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ (ח"„ סימן ˜) ˘‰רי כ˙ב‰ 
ו‚ו'", ‰רי  ו‚ו' ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם  ‰˙ור‰ "ו˘ננ˙ם לבניך 
˘מˆו‰ מן ‰˙ור‰ ל˘נן וללמ„ „ברי ˙ור‰ לבנו ו˙למי„ו, ולכן 
‰רי נ˙˜יימ‰ על י„י לימו„ו ˘ל ˜טן ז‰ מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ 
וסיים  למ„  כ˘˜טן  ולכן  בעˆמו.  ‰˜טן  ˜יימ‰  כ‡ילו  ונח˘ב 
מסכ˙‡ ‰ו‡ ממ˘ כ‡ילו ‰י‰ לומ„‰ וסיימ‰ ‚„ול, כמו במˆו˙ 
˜רבן פסח, וממיל‡ ˘נפטרים כל ‰בכורים ‰מ˘˙˙פים בסיום 
ז‰ מחוב˙ ˙עני˙ בערב פסח. וכ"כ ‰‚"ר יוסף ליברמן ˘ליט"‡ 
ב˘ו"˙ מ˘נ˙ יוסף (ח"ז סי' פ„) ˘‡ין ˘מח‰ ‚„ול‰ מסיום ˘ל 
˜טן ˘‰ˆליח לסיים מסכ˙, וו„‡י ˘‰ו‡ בכלל סעו„˙ מˆו‰ ‡ף 
וח˜ר˙  ו„ר˘˙  ב˘ו"˙  וכ"כ  עמו.  ‰˘מחים  ‰‚„ולים  לפטור 
ר'  ל‰ר‰"‚  ור‡‰  מבריס˜.  ‰‚רי"ז  ב˘ם  נז),  סי'  (ח"‡  ‚רוסמן 
‡בר‰ם י˜ו˙י‡ל ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ יעל˙ חן (ח"‡ סי' ל 
במסכ˙  ‰‚לילי  יוסי  ר'  „ע˙  בז‰  ו‰בי‡  בנ„וננו  ˘„ן  ˆו)  עמ' 
˜י„ו˘ין (לב סע"ב) ˘י˘ חיוב ל˜ום מפני חכם ‡פילו ‰ו‡ ינו˜‡. 
‡ינו חייב ומˆוו‰ עכ˘יו במˆוו˙, מכל מ˜ום  ‡ף̆  ו‰סבר‡ בז‰̆ 
וכיון ˘˙סייע לו  ר‡וי ‰ו‡ לחיוב כ˘י‚„ל ומעכ˘יו י˘ לכב„ו. 
˙ור‰ זו כ˘י‰י‰ חייב במˆוו˙, לכן מעכ˘יו י˘ לכב„ו. וכן פס˜ו 
‡פרים.  רבבו˙  ˘ו"˙  מח"ס  זˆ"ל  ‚רינבלט  ‡פרים  ‰‚"ר  עו„ 
 ıר' ‡לחנן פרינ ו‰‚ר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"‡. ור‡‰ לי„י„י ‰ר‰"‚ 
עו„  ˘כ"כ  ˘‰בי‡  ˘נ)  סי'  (ח"ח  „רך  ‡בני  ב˘ו"˙  ˘ליט"‡ 
‚) ‰על‰ ˘‡ם  י‚ ‡ו˙  י‡ סי'  חכמים. וב˘ו"˙ ˘בט ‰לוי (חל˜ 
בספר  מי‰ו  סיום.  נח˘ב  בו„‡י  ב‡מ˙  וסיים  ב‡מ˙  למ„ ‰˜טן 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙ כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰ ■ 
כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ ‡ו "‡ינ„ו˜ˆי‰" כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם 

לפסח ■ סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ‡ם פוטר מ"˙עני˙ בכורו˙"

‡לי˘יב  ‰בי‡ ˘‰‚רי"˘  ע„ר)  עמ'  בכורו˙  (עמ"ס  ח˘ו˜י חמ„ 
זˆ"ל סובר ˘סיום ˘ל ˜טן ל‡ נח˘ב סיום לפטור ‚„ול מ‰ˆום. 
בפ˘טו˙.  פוטר  ˘˜טן  ‰נ"ל  ‰‡חרונים  ככל  רוב  „ע˙  וכ‡מור 
י˘  ל‰˜ל,  ˆ„„ים  כמ‰  ˘י˘  בכורו˙  ב˙עני˙  „עכ"פ  ונר‡‰ 
לסמוך על „ברי‰ם. ˘על פי ‰‡מור נר‡‰ ˘י˘ בז‰ כמ‰ ספ˜ו˙ 
ל‰˜ל: [‡] ˘מ‡ כמ˜ילין ל‚מרי ב„ורנו ˘יר„‰ חול˘‰ לעולם. 
[ב] ˘מ‡ כרבנו יחי‡ל ˘במיני מזונו˙ מו˙ר, [‚] ˘מ‡ סיום ˘ל 

˜טן נח˘ב סיום. 

‡ם סיום פר˜ ‡ח„ מ‰˙למו„ נח˘ב "סיום" 

˘סיום  ˘כ˙ב  ˜עט)  סי'  (ח"‡  מ˘‡˘  חיים  מים  ב˘ו"˙  עיין 
"פר˜" נח˘ב "סיום" ונח˘ב סעו„˙ מˆו‰, כי ‡ין ‰ב„ל בין סיום 
וכל פר˜  ו‰עי˜ר לסיים ענף ‡ח„ ב˙ור‰,  סיום פר˜  ‡ו  מסכ˙ 
‰ו‡ ענין ‡ח„, ולכן כ˙וב בכל פר˜ "‰„רן עלך וכו'". ו‰בי‡ ˘ם 
ע„ו˙ ב„בר ז‰ בז‰ ‰ל˘ון: וב˘נים ‰טובו˙ ‰יינו עו˘ים סעו„‰ 
‰˙חילו  ‰זמן  כ˘נ˙˜ל˜ל  כך  ‡חר  ור˜  פר˜‡,  סיום  כל  על 
לע˘ו˙ ר˜ על סיום מסכ˙‡, ופ‰ ˙למס‡"ן עו˘ין סעו„‰ ˜טנ‰ 
על כל סיום פר˜, כי ‚ם סיום פר˜ ‰ו‡ מˆו‰ ‚„ול‰ בפני עˆמ‰ 
 ‡ (חל˜  ‡ומר  יביע  ˘ב˘ו"˙  ‡ל‡  טוב.  יום  מחמ˙‰  ועו˘ים 
נר‡‰  ‰סיום  ˘מ‰ו˙  וכ˙ב,  בז‰  „ן  י)  ט-  ‡ו˙  כו  סימן  ח‡ו"ח 
פירו˘  עם  מ˘ניו˙  מסכ˙  ‰„ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚מר‡,  „ו˜‡  ˘ל‡ו 
ב‰בנ‰, ‚ם נח˘ב סיום לפטור ‡˙ עˆמו מ˙עני˙ בכורו˙, ‡בל ‡ם 
לומ„ מ˘ניו˙ ב‚ירס‡ בלב„, נר‡‰ ו„‡י ˘ל‡ נח˘ב "לימו„" כ„י 
לסיים עליו ב‡כיל‰ ו˘˙י‰, ולפטור עˆמו מ˙עני˙. ו‰וסיף (˘ם 
ל‰˜ל  ˘‡ין  נר‡‰  ב‰בנ‰  מ˘ניו˙  מסכ˙  בלימו„  ˘‡ף  י)  ‡ו˙ 
בסיום ז‰ ‡ל‡ לעˆמו, ‡בל לפטור ‡חרים מ˙עני˙, ‡ין ז‰ כ„‡י, 
כיון ˘י˘ מחלו˜˙ בסיום מסכ˙‡ ‡ם פוטר, ונלו‰ לז‰ מחלו˜˙ 
‰‡חרונים בברי˙ מיל‰ ‡ם פוטר ‚ם ל‡חרים ‡ו ר˜ לבעלי ברי˙, 
לפטור  יכול  ‡ח„  ˘כל  מ˘ניו˙,  ‡ל‡  ˘‡ינו  ז‰  על  נוסף  וכ‡ן 
עˆמו בז‰, ולכן ‡ינו ר‡וי לפטור ‡חרים, ב˜ול רנ‰ ו˙ו„‰ ‰מון 
חו‚‚. ו‡ין לחל˜ בז‰ בין מסכ˙ מ˘ניו˙ ˜טנ‰ ‡ו ‚„ול‰, כ˘ם 
˘‡ין חילו˜ בסיום ‚מר‡ בין מסכ˙ ˜טנ‰ ל‚„ול‰, וכל ˘יעורי 
פר˜  ‰י‰  ‡ם  ‡ף  פר˜  בסיום  ל‰˜ל  ‡ין  "ולכן  ‰ו‡.  כן  חכמים 
‚„ול, ˘כל ˘ל‡ ‰˘לים ‰מסכ˙ ל‡ נח˘ב סיום. ול‡פו˜י ממ‰ 
˘כ˙ב ל‰˜ל בז‰ בספר מים חיים (סי' ˜עט)". ו‰וסיף עו„ ‰יביע 
‡ומר ˘‰נו‰‚ים ל‰˜ל בסיום זו‰ר ‰˜„ו˘ ‡פילו בלי פירו˘, י˘ 
ל‰ם על מ‰ ˘יסמוכו. וכן ‡מר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז 
ונ„פס  ˙˘ע"ו  ˆו  פר˘˙  (מוˆ˘"˜  ‰˘בועי  ב˘יעורו  ˘ליט"‡ 
בעלון "בי˙ נ‡מן"): ב˘ו"˙ מים חיים ˘ל רבי יוסף מ˘‡˘ ‡מר 
˘‡פילו על פר˜ ‡ח„ יכולים לע˘ו˙ עליו סיום, ‡בל ל‡ עו˘ים 
ככ‰, ‡ל‡ ˆריך ללמו„ מסכ˙ ˘למ‰. ‡ל‡ ˘לענין סיום מסכ˙ 
ו‡מר  ‡חרים,  ‡ף  לפטור  ˘יכול  ‡מר  פירו˘)  (עם  מ˘ניו˙  על 
˘מי  ‡ומר  ‡ומר-  יביע  ב˘ו"˙  יוסף  עוב„י‰  רבנו  ˘מרן  ˘‡ף 
˘לומ„ מ˘נ‰ יכול ל‰וˆי‡ י„י חוב‰ ר˜ ‡˙ עˆמו, ‡בל בחו"ל 
וכן  חוב˙ם.  י„י  ‡חרים  ל‰וˆי‡  ו‚ם  מ˘נ‰  ול‚מור  ללמו„  נ‰‚ו 
מוכח בזמן ‰‚מר‡ ˘‰יו עו˘ים "סיום מסכ˙" ובזמנם ‰ל‡ ל‡ 
˘בזמנם  ˘‡ף  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מו"ר  ובי‡ר  "‚מר‡".  ע„יין  ‰י‰ 
למ„ו ‡˙ ‰מ˘נ‰ עם ‰‰סברים ו˜ו˘יו˙ ‰‡מור‡ים, ‰נ‰ בזמננו 
‚מר‡  לימו„  ‚ם  כן  ˙‡מר  ל‡  ˘‡ם  למ˘ניו˙,  ‰פירו˘   ˙‡ י˘ 
˘לנו ל‡ י˘וו‰ ללימו„ ˘למ„ו רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ‡˙ ‰‚מר‡, 
וכן ‰ל‡‰. עכ˙"„. וכ"כ בספרו ‰' נסי ‰נ"ל (עמ' לב), ע"˘. ומכל 
מ˜ום ‰יום מˆוי בכל בי˙ כנס˙ סיום מסכ˙ ולכ˙חיל‰ י˘ ללכ˙ 
מ˜ום  לו  ו‡ין  ˘‰פסי„  ומי  ממ˘,  ‚מר‡  מסכ˙  סיום  ול˘מוע 
ל˘מוע סיום ‚מר‡ יכול ל‰˜ל ‚ם ב˘מיע˙ סיום מסכ˙ מ˘נ‰. 
ובעי˜ר ‰„ין נמˆינו למ„ים ˘˜טן ˘‰‚יע לחינוך וסיים מסכ˙, 
‰ו‡  פוטר  ולכן  מˆו‰,  סעו„˙  וסעו„˙ו  טוב  כיום  סיומו  נח˘ב 
בסיומו ‡˙ ‰בכורו˙ ‰˘ומעים סיום ‰מסכ˙, ו‡ף בכורו˙ ‚„ולים 

‰חייבים במˆו˙. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן לז].



ל˙‚ובו˙ ‡ו„ו˙ פינ˙ "וז‡˙ לי‰ו„‰":
ory054848460001@gmail.com

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙
כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰

ל‰˜„ים  וטוב  נכון  ‡˘ר  ‰‡ילנו˙  ברכ˙  ל‚בי  ‰˘‡ל‰  ב„בר 
ולברך מי„ כ˘מ‚יע זמנ‰ בר"ח ניסן, מ˘ום ˘"זריזין מ˜„ימין 
למˆו˙" וכמבו‡ר ב‚מר‡ פסחים („ ע"‡), וכמו ˘פס˜ מרן ‰˘"ע 
ובס'  כ„).  עמ'  (פסח  עוב„י‰  חזון  בספר  וכ"כ  ס"‡).  רסב  סי'  (ביו"„ 
זו כבר מ‰ליל‰-  נכון לברך ברכ‰  (ח"„ עמ' „˘). ‰‡ם   '‰ ברכ˙ 
מ˙חיל  (˘‰יום  ‰זמן  ‰‚יע  ˘כבר  כיון  ניסן,  ר"ח  ערב  ˘‰ו‡ 
מ‰ליל‰), ועל פי „ברי ‰פוס˜ים ˘‡פ˘ר לברך ברכ‰ זו בליל‰ 

ל‡ור ‰ח˘מל, ‡ו ˘‰נכון לחכו˙ ליום ‰מחר˙.
‰נ‰ לענ"„ ‡ין נכון לכ˙חיל‰ ל‰˜„ים ולברך בליל‰, ˘כן ל‡ 
ר‡ינו  מˆינו  י˘ר‡ל  ‚„ולי  וכן  מ‰ליל‰,  לברך  כן  ˘נ‰‚ו  ר‡ינו 
מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  נ‰‚  וכן  עˆמו,  ר"ח  ביום  זו  ברכ‰  ˘ברכו 
‰„ור רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡, ול‰ב‰"ח כן ר‡ינו בעיננו ‡˙ מרן 
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ כ˘זכינו לברך ‰ברכ‰ עמו 
ב˘נ˙ ˙˘ע"ז לפ"˜ . וכן נו‰‚ים ˘‡ר ‚„ולי י˘ר‡ל כי„וע (וכמו 
˘רו‡ים ב˙מונו˙ ‰מ˙ע„ו˙ ‡˙ ברכ˙ם). וכן ב„רך כלל ביום י˘ 
מ˘ום  ביום  לברך  טעם  עו„  י˘  וממיל‡  מבליל‰,  ˆיבור  יו˙ר 
"ברוב עם ‰„ר˙ מלך" (ו‡ף ˘"זריזין" ˜ו„ם לרוב עם, כ‡ן י˘ 
עו„ נימו˜ים כ‡˘ר יבו‡ר). וכן בספר "פרח מט‰ ‡‰רן" ‰עי„ 
מעולם ל‡  ו"˙ יˆח˜ ירנן),̆  ליט"‡ (מח"ס̆  ‰‚"ר יˆח˜ בר„‡̆ 
ברכו ברכ˙ ‰‡ילנו˙ בליל‰, ע"˘. ו‡פ˘ר ˘מ‰ ˘מ‡ז ומעולם 
ל‡ ברכו בליל‰, ‰ו‡ כיון ˘ב˘נים ˜„מוניו˙ ל‡ ‰י‰ מˆוי ל‰ם 
‡ור ‰ח˘מל, ולכן נ˘‡ר ‰מנ‰‚ כן על מכונו. ועו„ י˘ לב‡ר בז‰ 
˘‡ף ˘‡פ˘ר לברך בליל‰, מכל מ˜ום ‡ין ‰‰˙פעלו˙ בליל‰ 
ביופיו,  ניכר  יום ˘‰כל  ניכר˙ כמו ‰ר‡י‰ ב‡ור  ל‡ור ‰ח˘מל 
‡ף ל‡ור ‰לבנ‰ ל‡ ברכו בעבר, ועל כל פנים  ומטעם ז‰ ‡פ˘ר̆ 
וולנר  „וב  ר' מ˘‰  ‰‚‡ון  וכן כ˙ב  בחינם.  ‡ין ל˘נו˙ מ‰מנ‰‚ 
ל‰ˆריך  ט)  ‡ו˙  חי  סי'  (ח"‡  ˆבי  חמ„˙  ˘‡יל˙  ב˘ו"˙  זˆ"ל 
(יו"„ סי' ˜ˆו  זו „ו˜‡ ביום, על פי ‰מבו‡ר ב˘"ע  לברך ברכ‰ 
וב˙ור˙  ‰נר,  ל‡ור  ול‡  ‰יום  ל‡ור  ˙‰י‰  ˘‰ב„י˜‰  ס"„) 
‰˘למים ˘ם כ˙ב ˘ˆבעי ‰כ˙ם ניכר ביום מבליל‰ ל‡ור ‰נר, 
ו‰‡ריך על פי ‰י„וע ˘טבע ‰פרחים לפרוח מחום ו˘מ˘ וˆבעי 

ו‚ווני ‰פרחים ו‰עˆים מר‡ים נפל‡ו˙ ‰'.

עי˜ר ‰„ין ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ ‡ינו מוסכם

ומלב„ כל ז‰, ‰נ‰ ‡ף עי˜ר „ין ז‰ ˘‡פ˘ר לברך ‰ברכ‰ בס˙ם 
ליל‰, ‡ינו „ין מוסכם, וכבר ‰ב‡נו „ברי ‰רב ˘‡יל˙ חמ„˙ ˆבי 
˘סובר ל‰חמיר בז‰, וכן „ע˙ ‰‚‡ון ר' ˆבי פסח פר‡נ˜ ב˘ו"˙ 
‰ר ˆבי (ח"‡ ח‡ו"ח סי' ˜יח) ועו„. ו‡מנם ב˘ו"˙ יין ‰טוב (ח"‡ סי' 
מ‰) ‰˘יב על „ברי ‰‰ר ˆבי ו‰על‰ ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ [וכ"כ 
ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר (חל˜ יב סי' כ ‡ו˙ ו). וב˘ו"˙ כס‡ ˘למ‰ מ‡זוז (סי' 
כט). וכן פס˜ ‚‡ון עוזנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בספר חזון עוב„י‰ 
(פסח עמ' י‡). וכ"כ ב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים (ח"ו סי' ˙נח ‡ו˙ ב). וע"ע ב˘ו"˙ 
‡לי˘יב ‰כ‰ן (ח"‡ סי' י ‡ו˙ ‰)]. ‡בל ו„‡י ˘‰נכון לכ˙חיל‰ ל‰וˆי‡ 

עˆמו מ‰מחלו˜˙ ולברך לכ˙חיל‰ ביום. ופ˘וט.

‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰

‚ם ‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמור ˘יר ‰מעלו˙ ב˘וב ‰' ‡˙ 
˘יב˙ ו‚ו', כמו ˘כ˙ב ‰רב כף ‰חיים (סי' רכו ס˜"ח), ו‡ין נכון 
ל˜רו‡ מ˜ר‡ בליל‰, וז‰ טעם נוסף ל‰ע„יף ‰ברכ‰ ביום. ור‡‰ 
עו„ ב˘ו"˙ מˆו˙ ‡ברך (ח"‡ סי' „) ˘כיון ˘‰מנ‰‚ לי˙ן ˆ„˜‰ 
‡חר ‰ברכ‰ לעילוי נ˘מ˙ ‰נ˘מו˙ ‰מ‚ול‚לו˙ (וכמ"˘ במוע„ 
לכל חי סי' ‡ סו, ובכ‰"ח ˘ם), ולכ˙חיל‰ ‡ין נכון לי˙ן ˆ„˜‰ 
בליל‰ כמו ˘כ˙ב ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (ח"‡ סי' מו עמ' ˜לז), לכן 
י‰ו„‰ „רעי ˘ליט"‡  וכן ‰עיר ‰‚"ר  ביום.  ‰נכון לברך ‰ברכ‰ 
בספר ח‚ים וזמנים (עמ' ˜ס) ˘‰נכון לברך ביום כ„י ˘יוכל לומר 

‰מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰ כנ‰ו‚, ע"˘.

‰לבלוב   ˙‡ מ‡יר‰  בליל‰  ‰ח˘מל  מנור˙  ˙מי„  ˘ל‡  ובפרט 
כר‡וי ו‡ינו יכול לברך כ‰ו‚ן, וˆריך לר‡ו˙ ‰לבלוב כ‰ו‚ן, וכמו 
˘‰עיר בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' רכו ‡ו˙ ‚, ב˘ם ‰‡˘ל ‡בר‰ם 
י˘  ולכן  ב‰פס„ו.  ˘כרו  ˘יˆ‡  ‡פ˘ר  ובכ‰"‚  בוט˘‡ט˘). 
ול‡  ר"ח  ביום  לברך  י˘ר‡ל  כמנ‰‚  לכ˙חיל‰  ולנ‰ו‚  ל‰מ˘יך 
[מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן  נכון ל˘נו˙.  ו‡ין  ר"ח,  בערב 
כ‰]. ו˘וב ר‡י˙י ˘כן ‰ור‰ למע˘‰ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל 
בכ˙"י ו‰וב‡ו „בריו בספר ˜יˆו˘"ע חזו"ע פסח עמ' רי‡. ו˘˘ 

לבי.

כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ (וכן "‡ינ„ו˜ˆי‰")
כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם לפסח

ר‚ילו˙  ‚ז  מכיריים  במטבחים  ‰מעבר  מ‡ו„   ıנפו ל‡חרונ‰ 
‰פעל˙  ע"י  מ˙בˆע  ˘‰בי˘ול   ˘‡ חסינ˙  זכוכי˙  לכיריים 

‰כפ˙ור למˆב „לו˜ ו‡ז נ„ל˜˙ ספירל‰ (‚וף חימום) ‰ממו˜מ˙ 
זכוכי˙  פלט˙  י˘נ‰  ‰ספירל‰  ומעל  ‰כיריים  למבנ‰  מ˙ח˙ 
נ‰ ‰˘‡ל‰  רמי וכך מ˙בˆע ‰בי˘ול,  ובכל̆  חסינ˙ ‡˘ בˆיפוי̃ 
חוזר˙ ונ˘ני˙ ‰‡ם ‡פ˘ר ל‰כ˘יר כיריים ‡לו לפסח כמו ˘‡ר 
כלי זכוכי˙ לבני ספר„ ‡ו ל‡. ו‡מנם י˘ רבנים ˘‰ורו ל‰חמיר 
בז‰ כיון ˘‡ין ל„ע˙ ממ‰ ע˘וי ‰חומר ˘ל ‰זכוכי˙ ‰מחוסמ˙ 
בכיריים ‰ללו (כן ‰עיר ‰ר‰"‚ ר' ‡ופיר מלכ‡ ˘ליט"‡ בספרו 
‰ליכו˙ מוע„ פסח עמ' עח. וע"˘ ˘כ˙ב ˘ל‡ על‰ בי„ו לברר 
נכון ל‰חמיר. וע"ע ב‚ליון  ‰יטב ממ‰ ‰מ‰ ע˘ויים ולכן ‰על‰̆ 
˘ˆ- ‡ולם  בונו˙ עמ'̇   ̇ıליב‡ „‰לכ˙‡ ‚ליון פז עמ' פב, וב˜וב‡
בכלי  ‰מחמירים  לספר„ים  ‡ף  ‡ו  ‰רמ"‡  ל„ברי  ‰ו‡  ˘ם 
פייר˜ס). וב‡מ˙ לכ‡ור‰ י˘ ל‰עיר ˘מ‡ז ומעולם ˜יימים כלי 
ביו˙ר.  ‚בו‰  בחום  ‡ף  ל˘ימו˘  ‰מיוע„ים  מחוסמים  זכוכי˙ 
‡ירופ‰  רבני  מרכז  ˘ל  ו‰˘‚ח‰"  ‰מזון  "כ˘רו˙   ıב˜וב (וע"ע 
˙˘"ע עמ' ל‚). וכ‰ור‡˙ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל ל‚בי כלי 
פייר˜ס ו„ורל˜ס בחזו"ע (פסח עמ' ˜נב. וע"˘ בסוף ‰‰ער‰ עמ' 
‰ור‰  וכן  ב„ע˙ו).  עמ„  וע„יין  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ˘ר‡‰  ˜נז 
מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡ ר‡ב"„ ירו˘לים ונ˘י‡ בי˙ 
˘טיפ‰  ע"י  ל‰כ˘ירם  ‰נ"ל  מזכוכי˙  בכיריים  ל‰˜ל  ‰‰ור‡‰, 
ו‰„ח‰ ‰יטב, ‡חר ˘בירר וח˜ר ‰מˆי‡ו˙. ו˘וב ב‡ חכם ‰ב˜י 
‰מכון  ר‡˘  ˘ליט"‡  רווח  ˘ני‡ור  ר'  ‰ר‰"‚  ‰רב‰,  במˆי‡ו˙ 
‡ˆל  במˆי‡ו˙  ‰יטב  ‰„בר  וח˜ר   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  למˆוו˙ 
‰יˆרנים, ופרסם מ‡מר ‡רוך ב˘ו"˙ ויען ˘מו‡ל (חל˜ כב סי' 
ונטחנים  ממ˘  ב‰ם  ‡ין  לזכוכי˙  ˘מוסיפים  ˘‰חומרים  לז), 
וחוזרים לבריי˙ם כזכוכי˙ ר‚יל‰. וכמעט כל ‰חומרים  כ‡ב˜‰ 
ב˘טיפ‰  ל‰˜ל  ו‰על‰  פעם,  ˘ל  בזכוכיו˙  ‚ם  ‰יו  ב‰ם  ˘י˘ 
ו‰„ח‰ ככל כלי זכוכי˙ לבני ספר„, ו˘כן ‰„ין ‚ם בכיריים מסו‚ 

"‡ינ„ו˜ˆי‰" ע"˘. וכן עי˜ר ל‰לכ‰ ולמע˘‰. [כ˙"י].

סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ˘‰‚יע לחינוך, ‡ם נח˘ב
כסעו„˙ מˆו‰ לפטור מ"˙עני˙ בכורו˙"

ב‚מר‡ ˘ב˙ (˜יח ע"ב) ‡מר ‡ביי ‡˘רי חל˜י ˘כ‡˘ר ‡ני רו‡‰ 
ופיר˘ ר˘"י  טוב.  יום  ‡ני עו˘‰  ˙למי„ חכם ˘‰˘לים מסכ˙ 
˘‡ביי ‰י‰ ר‡˘ י˘יב‰. וכן פס˜ ‰רמ"‡ ל‰לכ‰ (יו"„ סי' רמו 
סעו„‰  ולע˘ו˙  ל˘מוח  מˆו‰  מסכ˙  כ˘מסיים  כו):  סעיף 
ונ˜ר‡˙ סעו„˙ מˆו‰. וכ"כ ‰˘"ך (˘ם ס"˜ כז) ו‰בי‡ ˘כן פס˜ 
מ‰ר"ם מינı ˘ר‡וי לע˘ו˙ סעו„‰. ו‰בי‡ עו„ ˘כ˙ב מ‰ר˘"ל 
‰מסיים,  עם  ˘י˘מח  רב‰  מˆו‰  ‰מסכ˙,  סיים  ˘ל‡  מי  ˘‚ם 
ו‡פילו יחי„ ˘סיים מחויבים ‡חרים ל˘מוח ולסיים עמו. וכ"כ 
˘‰חוו˙  ס˜"ח)  (˘ם  ˙˘וב‰  בפ˙חי  ור‡‰  ס˜"ט).  (˘ם  ‰ט"ז 
י‡יר ˆי„„ ˘‡ף בימים ˘‡חרי יום ‰סיום ‰וי סעו„˙ מˆו‰ כמו 
‚בי ז' ברכו˙. ועיין בספר בי˙ לחם י‰ו„‰ (‰ו"„ ב‡וˆר מפר˘ים 
˘ב˘"ע מ‰„ור˙ "‰ב‰יר" ˘ם) ˘כ˙ב ˘מי ˘סיים בעˆמו ‡˙ 
‰מסכ˙ יכול לפטור בז‰ עˆמו מ˙עני˙ ‡ף בי‡רˆייט ˘ל ‡ביו 
ו‡מו, ˘‰ו‡ כמו מו‰ל. [וכן מבו‡ר ב‰‚‰ו˙ ‡˘רי (מסכ˙ ˙עני˙ 
פר˜ ‡). ו‰ב"„ מרן ‰ב"י בסי' ˙˜סח (ב„"‰ נ„ר ל‰˙ענו˙). ע"˘. 
‰ו‡  ‰רי  מסכ˙  ˘סיום  מוכח  ‰נ"ל  ומכל  ס˜"ט)].  (˘ם  ובמ"ב 

בכלל סעו„˙ מˆו‰ ממ˘ כמו ברי˙ מיל‰ וכ„ומ‰. 

‰מ˘˙˙ף בסעו„˙ סיום מסכ˙
פטור מ˙עני˙ בכורו˙

ו‰נ‰ ב˘לחן ערוך (סי' ˙ע סעיף ‡) כ˙ב מרן: ‰בכורו˙ מ˙ענין 
בערב פסח בין בכור מ‡ב בין בכור מ‡ם. ומבו‡ר בטור וב‡חרונים 
˘‰ו‡ זכר לנס ˘‰ˆיל ‰' י˙ברך ‡˙ ‰בכורו˙ ‰י‰ו„יים ממכ˙ 
יכולים  ‡ם  ˘„ן  (ס˜"י)  ברור‰  מ˘נ‰  ל‰רב  ועיין  בכורו˙. 
במנ‰‚  ˙לוי  ˘‰„ין  וכ˙ב  מˆו‰,  בסעו„˙  ל‡כול  ‰בכורים 
ל‰˜ל  כיום  ו˘‰מנ‰‚  מ˜ילין.  וי˘  מחמירין  ˘י˘  ‰מ˜ומו˙, 
מסיים,  ‡חר  ‡ם  ‡ף  מסכ˙  בסיום  ו‡ף  מˆו‰  בסעו„˙  ול‡כול 

ו‡מנם  נפטרים.  מ‰סעו„‰  ו‡וכלים  ‰סיום  ו˘ומעים  ˘‰ו‡יל 
ל‡כול  ˘ל‡  ˘‰מחמיר  ‰סימן)  (ברי˘  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  כ˙ב 
˘יר„‰  ˘ב„ורנו  נר‡‰  ‡בל  ברכ‰.  עליו  ˙בו‡  מיל‰,  מסעו„˙ 
˘ז‰  נר‡‰  ובפ˘טו˙  ל‰˜ל,  יו„ו  ‰פוס˜ים  כל  לעולם  חול˘‰ 
בכלל מ‰ ˘כ˙ב ב˘לחן ערוך (˘ם ס"‚) ˘"‰‡יסטניס" מ˙ענ‰ 
רוב  כן  ‚ם  ˘לנו  ובנ„ון  ל˙י‡בון.  מˆ‰  ˘י‡כל  כ„י  פסח  בערב 
‰‡נ˘ים ‡ם יˆומו בערב פסח, ל‡ יכלו ל˜יים מˆו˙ מˆ‰ ו‡רבע 
כוסו˙ כר‡וי, ולכן ע„יף לסמוך על ‰מ˜ילים בז‰. ור‡‰ ב˘ו"˙ 
נו˙נ˙ ˘ל‡  (ח"‡ סי' ˜עט) ˘כ˙ב ˘‰סבר‡  מים חיים מ˘‡˘ 
˘ל‡  מ˘מע   (‡"‰ (פ"י  ירו˘למי  ‰˙למו„  ו˘מ„ברי  ל‰˙ענו˙. 
˘ם)  בב"י  (‰ו"„  יחי‡ל  רבינו  ב˘ם  כ˙ב  ו˘‰מר„כי  ל‰˙ענו˙, 
˘‡ף ‰נו‰‚ים ל‰˙ענו˙ מו˙רין במיני מזונו˙. וכ˙ב ˘‡ף ˘מרן 
‰בי˙ יוסף כ˙ב ˘ל‡ נ‰‚ו כ„ברי רבינו יחי‡ל, מכל מ˜ום ב„ורו˙ 
‡לו בסיב‰ כל ˘‰ו „וחים ‡˙ ‰˙עני˙ ‡פילו מי ˘‰ו‡ בכור, וכל 
˘כן ‰מ˙ענ‰ על בנו בכורו. וי˘ מ˜ומו˙ ˘‡ין זכר ל˙עני˙ ז‰ 
כלל, כי ‰פרו ‡ו˙ו כל פי רבני‰ם זיע"‡, וטעמם נכון לפני‰ם, כי 
בז‰ ‰זמן רב‰ ‰חול˘‰ בבני ‡„ם, ו‰˙עני˙ מזי˜ ל‰ם, ובפרט 
בערב ‰מוע„ ˘‡„ם טורח בו טירח‡ רב‰ ˘ל מˆו‰ ו‡ם יוסיף 
עו„ ל‰˙ענו˙ יחל˘ ‰רב‰, וכ‡˘ר י˘˙‰ כוס ר‡˘ון על "בטן 
רי˜‰" יזי˜ לו וי˙בטל מכל ‰מˆוו˙ ויˆ‡ ˘כרו ב‰פס„ו, עכ˙"„. 
מסכ˙,  בסיום  ל‰˘˙˙ף  מ˜פי„ים  ‰בכורו˙   '‰ ברוך  וב„ורנו 
יוסף  עוב„י‰  רבנו  מרן  עוזנו  ‚‡ון  פס˜  וכן  מ‰סעו„‰.  ול‡כול 
ובס' חזון עוב„י‰  יביע ‡ומר ח"‡ ח‡ו"ח סי' כ‰,  זˆ"ל (ב˘ו"˙ 
פסח עמ' רח) מפי סופרים וספרים. וכן מ˙ב‡ר מ„ברי מרן ר‡˘ 
˘נ"„ סי'  נ˙̇  ור‰̆  ליט"‡ (בירחון ‡ור̇  ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז̆ 

פב. וע"ע בספרו ‰' נסי עמ' ל‡). וכן ‰מנ‰‚ פ˘וט.

‡ם ˜טן ‰מסיים מסכ˙
פוטר ‡˙ ‰בכורו˙ ‰‚„ולים

‰בכורו˙  ˘‡ר  פוטר  ˜טן  ‡ם  נ„וננו-  לעי˜ר  נבו‡  ‰בו‡  וע˙‰ 
‰‚„ולים, ‰נ‰ ‰‚‡ון ר' יוסף רוזי'ן ב˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח (ח"ב סי' י) 
נ˘‡ל בז‰, וכ˙ב ˘י˘ ל‰‡ריך בז‰ ‰רב‰, ולמע˘‰ כיון ˘בעˆם 
לימו„ ‰˜טן מלב„ מ‰ ˘לומ„ ע˙‰, עו„ י˘ בז‰ ˙ועל˙ ˘י„ע 
י˘  ‰לימו„,  מˆו˙  מלב„  כי  בז‰.  „י  כן  ‡ם  לכ˘י‚„ל,  ‰‰לכ‰ 
מˆו˙ "י„יע˙ ‰˙ור‰". וכן פס˜ בספר יסו„י י˘ורון (ח"ו עמ' נ‡) 
טן נח˘ב˙ "סיום מסכ˙" לפטור ‡˙ ‰בכורו˙  ל̃  ˘סיום מסכ˙̆ 
מ˙עני˙. וכן פס˜ ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ (ח"„ סימן ˜) ˘‰רי כ˙ב‰ 
ו‚ו'", ‰רי  ו‚ו' ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם  ‰˙ור‰ "ו˘ננ˙ם לבניך 
˘מˆו‰ מן ‰˙ור‰ ל˘נן וללמ„ „ברי ˙ור‰ לבנו ו˙למי„ו, ולכן 
‰רי נ˙˜יימ‰ על י„י לימו„ו ˘ל ˜טן ז‰ מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ 
וסיים  למ„  כ˘˜טן  ולכן  בעˆמו.  ‰˜טן  ˜יימ‰  כ‡ילו  ונח˘ב 
מסכ˙‡ ‰ו‡ ממ˘ כ‡ילו ‰י‰ לומ„‰ וסיימ‰ ‚„ול, כמו במˆו˙ 
˜רבן פסח, וממיל‡ ˘נפטרים כל ‰בכורים ‰מ˘˙˙פים בסיום 
ז‰ מחוב˙ ˙עני˙ בערב פסח. וכ"כ ‰‚"ר יוסף ליברמן ˘ליט"‡ 
ב˘ו"˙ מ˘נ˙ יוסף (ח"ז סי' פ„) ˘‡ין ˘מח‰ ‚„ול‰ מסיום ˘ל 
˜טן ˘‰ˆליח לסיים מסכ˙, וו„‡י ˘‰ו‡ בכלל סעו„˙ מˆו‰ ‡ף 
וח˜ר˙  ו„ר˘˙  ב˘ו"˙  וכ"כ  עמו.  ‰˘מחים  ‰‚„ולים  לפטור 
ר'  ל‰ר‰"‚  ור‡‰  מבריס˜.  ‰‚רי"ז  ב˘ם  נז),  סי'  (ח"‡  ‚רוסמן 
‡בר‰ם י˜ו˙י‡ל ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ יעל˙ חן (ח"‡ סי' ל 
במסכ˙  ‰‚לילי  יוסי  ר'  „ע˙  בז‰  ו‰בי‡  בנ„וננו  ˘„ן  ˆו)  עמ' 
˜י„ו˘ין (לב סע"ב) ˘י˘ חיוב ל˜ום מפני חכם ‡פילו ‰ו‡ ינו˜‡. 
‡ינו חייב ומˆוו‰ עכ˘יו במˆוו˙, מכל מ˜ום  ‡ף̆  ו‰סבר‡ בז‰̆ 
וכיון ˘˙סייע לו  ר‡וי ‰ו‡ לחיוב כ˘י‚„ל ומעכ˘יו י˘ לכב„ו. 
˙ור‰ זו כ˘י‰י‰ חייב במˆוו˙, לכן מעכ˘יו י˘ לכב„ו. וכן פס˜ו 
‡פרים.  רבבו˙  ˘ו"˙  מח"ס  זˆ"ל  ‚רינבלט  ‡פרים  ‰‚"ר  עו„ 
 ıר' ‡לחנן פרינ ו‰‚ר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"‡. ור‡‰ לי„י„י ‰ר‰"‚ 
עו„  ˘כ"כ  ˘‰בי‡  ˘נ)  סי'  (ח"ח  „רך  ‡בני  ב˘ו"˙  ˘ליט"‡ 
‚) ‰על‰ ˘‡ם  י‚ ‡ו˙  י‡ סי'  חכמים. וב˘ו"˙ ˘בט ‰לוי (חל˜ 
בספר  מי‰ו  סיום.  נח˘ב  בו„‡י  ב‡מ˙  וסיים  ב‡מ˙  למ„ ‰˜טן 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙ כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰ ■ 
כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ ‡ו "‡ינ„ו˜ˆי‰" כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם 

לפסח ■ סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ‡ם פוטר מ"˙עני˙ בכורו˙"

מ‰ בין „ורנו ל„ור ‰סמוך לו

"‰יל„ ˙ר ‡חר ספר ב‡רון ‰ספרים, ו‰נ‰ בע˙ ‰וˆ‡˙ ‰ספר 
מ‰מ„ף ‚יל‰ כי מ‡חורי ‰ספרים נמˆ‡˙ ˘ור‰ נס˙ר˙, ‰ו‡ 
 ֈ‰מ‚ל ‰ו‡  ול‰פ˙ע˙ו  ‰ספרים   ˙‡ ‰ˆי„‰  ל‰סיט  מי‰ר 
"‡ינני מ‡מין" זע˜ ‰יל„ ב˙„‰מ‰ כמי ˘‚יל‰ ‡וˆר. "‰ל‡ ז‰ 
‡˘ר ˜יוי˙י לו מז‰ חו„˘ים רבים!", ‰ו‡ ‰ביט ימין ו˘מ‡ל, 
ומ˘נוכח ˘‡ביו ו‡מו ‡ינם ב˜רב˙ מ˜ום, ˘לף ‡˙ מˆי‡˙ו" 

מ‰ מˆ‡ ‰יל„, מי‰ו ובן כמ‰ ‰ו‡ ‰י‰?

‰פור‰  ל„מיוננו  נ˘‡יר  ‡ם  ‰‡מ˙,  על  נו„‰  בו‡ו  ובכן 
מˆ‡   ˘‰יל„  נ„מיין  ‰טוב  במ˜ר‰  ‰סיפור,   ˙‡ ל‰˘לים 
חיכ‰ לו מז‰ זמן רב ‡ו  ומי˜ס̆  סיפור מ˙ח מסעיר ‡ו ספר̃ 
˘ל‡  מוטב  נו,   ֈטוב ‰פחו˙  ובמ˜ר‰  יח„,  ‚ם  ˘ני‰ם 

ל‰מ˘יך.

‡בל „ומ‰ ˘‰מ˘ך ‰סיפור מסעיר ל‡ פחו˙, וכנר‡‰ על ז‰ 
כיוונו במ˘פט ‰נו„ע "‰מˆי‡ו˙ עול‰ על כל „מיון": 

‡˘ר  ‰„בר  מˆי‡˙  ‡ו„ו˙  ‰יל„  ˘ל  ‰עˆומ‰  ˘מח˙ו  ובכן 
ספר 'סי„ור ‰ר˘"˘'   ֈח˘˜‰ בו נפ˘ו כל כך, ‡ינו ‡חר מ
‰˜„ו˘) ˘‡ביו  ‰ר˘"˘  ע"פ  ‰מ˜ובלים  כוונו˙  עם  (סי„ור 
‰חבי‡ מפניו. ול‡, ‰ו‡ ל‡ ‰י‰ בן ע˘רים ‡ו בן ˘בע ע˘ר‰ 
לפחו˙ ‡ל‡ יל„ רך כבן ˘בע וחˆי בלב„, ו‚ם ל‡ מ„ובר על 

‰‚‡ון מוילנ‡ ‡ו על ‰בעל ˘ם טוב. 

˘מו ˘ל ‰˜טן ב‡ו˙‰ ע˙ ‰י‰ ‰יל„ מ‡יר, ולימים נו„ע ˘מו 
˘ליט"‡.  מ‡זוז  ‰‚ר"מ  ‰י˘יב‰  ר‡˘  כמרן   ıר‡‰ כל  ב˜רב 
וסיב˙ ‰˘˙ו˜˜ו˙ו לספר ז‰ נבע‰ מ„ברים ‡˘ר כ˙ב מרנ‡ 
‰‚‡ון רבנו יוסף חיים מב‚„‡„ בספרו בן ‡י˘ חי ‡ו„ו˙ מנ‰‚ 

‰מ˜ובלים וטענו בירור ‡ˆל ‰‚‡ון ‰רך ב˘נים. 

מרן  לימים  סיפר  טוב‰"  יל„ו˙  לנו  "‰יי˙‰  ˜טן:  ˜טע  ועו„ 
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ˘ליט"‡, "ל‡ ‰יינו יוˆ‡ים מ‰בי˙, ‡בל בבי˙ 
בפירו˘  מעיינים  ‰יינו  ל‰˙ענ‚  כ˘רˆינו  טוב.  כל  לנו  ‰י‰ 
מלבי"ם על ‰˙ור‰ ‡ו בסיפורי ‰בעל ˘ם טוב", בינו נ‡ ז‡˙!

‡˙ ˘‡ר ‰סיפור ‰מר˙˜ ועו„, נ˘‡יר לכם ל˜רו‡ במ‡מרו 
כ˙ר  בבט‡ון  ˘ליט"‡  חן  עוב„י‰  ‰רב  י„י„נו  ˘ל  ‰נפל‡ 
ב‚ליונו˙  ˘עס˜נו  כיון  ‡בל   .(18 עמו„   28 (‚ליון  מלוכ‰ 
‰‡חרונים בעניין ירי„˙ ‰„ורו˙, ‡פילו מ‰„ור ‰סמוך ל„ורנו 
‡נו, ל‡ יכול˙י ˘ל‡ ל‰בי‡ מע˘ים נפל‡ים ‡לו ‰ממחי˘ים 

כל כך ‡˙ ‡˘ר „יברנו. מי י˙ננו כירחי ˜„ם!.

‰„ור  ‚„ולי  ˘ל  ב„רכם  ˙מי„  ל„בו˜  יזכנו  ˘‰י"˙  וי‰"ר 
‰מעטיר‰,   ‡„ר˙ם  ב˘ולי  במעט  ולו  ול‰˙חכך  ו‰„ורו˙ 

‡מן.   

‰רב‰ סייע˙‡ „˘מי‡! 

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   

‡לי˘יב  ‰בי‡ ˘‰‚רי"˘  ע„ר)  עמ'  בכורו˙  (עמ"ס  ח˘ו˜י חמ„ 
זˆ"ל סובר ˘סיום ˘ל ˜טן ל‡ נח˘ב סיום לפטור ‚„ול מ‰ˆום. 
בפ˘טו˙.  פוטר  ˘˜טן  ‰נ"ל  ‰‡חרונים  ככל  רוב  „ע˙  וכ‡מור 
י˘  ל‰˜ל,  ˆ„„ים  כמ‰  ˘י˘  בכורו˙  ב˙עני˙  „עכ"פ  ונר‡‰ 
לסמוך על „ברי‰ם. ˘על פי ‰‡מור נר‡‰ ˘י˘ בז‰ כמ‰ ספ˜ו˙ 
ל‰˜ל: [‡] ˘מ‡ כמ˜ילין ל‚מרי ב„ורנו ˘יר„‰ חול˘‰ לעולם. 
[ב] ˘מ‡ כרבנו יחי‡ל ˘במיני מזונו˙ מו˙ר, [‚] ˘מ‡ סיום ˘ל 

˜טן נח˘ב סיום. 

‡ם סיום פר˜ ‡ח„ מ‰˙למו„ נח˘ב "סיום" 

˘סיום  ˘כ˙ב  ˜עט)  סי'  (ח"‡  מ˘‡˘  חיים  מים  ב˘ו"˙  עיין 
"פר˜" נח˘ב "סיום" ונח˘ב סעו„˙ מˆו‰, כי ‡ין ‰ב„ל בין סיום 
וכל פר˜  ו‰עי˜ר לסיים ענף ‡ח„ ב˙ור‰,  סיום פר˜  ‡ו  מסכ˙ 
‰ו‡ ענין ‡ח„, ולכן כ˙וב בכל פר˜ "‰„רן עלך וכו'". ו‰בי‡ ˘ם 
ע„ו˙ ב„בר ז‰ בז‰ ‰ל˘ון: וב˘נים ‰טובו˙ ‰יינו עו˘ים סעו„‰ 
‰˙חילו  ‰זמן  כ˘נ˙˜ל˜ל  כך  ‡חר  ור˜  פר˜‡,  סיום  כל  על 
לע˘ו˙ ר˜ על סיום מסכ˙‡, ופ‰ ˙למס‡"ן עו˘ין סעו„‰ ˜טנ‰ 
על כל סיום פר˜, כי ‚ם סיום פר˜ ‰ו‡ מˆו‰ ‚„ול‰ בפני עˆמ‰ 
 ‡ (חל˜  ‡ומר  יביע  ˘ב˘ו"˙  ‡ל‡  טוב.  יום  מחמ˙‰  ועו˘ים 
נר‡‰  ‰סיום  ˘מ‰ו˙  וכ˙ב,  בז‰  „ן  י)  ט-  ‡ו˙  כו  סימן  ח‡ו"ח 
פירו˘  עם  מ˘ניו˙  מסכ˙  ‰„ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚מר‡,  „ו˜‡  ˘ל‡ו 
ב‰בנ‰, ‚ם נח˘ב סיום לפטור ‡˙ עˆמו מ˙עני˙ בכורו˙, ‡בל ‡ם 
לומ„ מ˘ניו˙ ב‚ירס‡ בלב„, נר‡‰ ו„‡י ˘ל‡ נח˘ב "לימו„" כ„י 
לסיים עליו ב‡כיל‰ ו˘˙י‰, ולפטור עˆמו מ˙עני˙. ו‰וסיף (˘ם 
ל‰˜ל  ˘‡ין  נר‡‰  ב‰בנ‰  מ˘ניו˙  מסכ˙  בלימו„  ˘‡ף  י)  ‡ו˙ 
בסיום ז‰ ‡ל‡ לעˆמו, ‡בל לפטור ‡חרים מ˙עני˙, ‡ין ז‰ כ„‡י, 
כיון ˘י˘ מחלו˜˙ בסיום מסכ˙‡ ‡ם פוטר, ונלו‰ לז‰ מחלו˜˙ 
‰‡חרונים בברי˙ מיל‰ ‡ם פוטר ‚ם ל‡חרים ‡ו ר˜ לבעלי ברי˙, 
לפטור  יכול  ‡ח„  ˘כל  מ˘ניו˙,  ‡ל‡  ˘‡ינו  ז‰  על  נוסף  וכ‡ן 
עˆמו בז‰, ולכן ‡ינו ר‡וי לפטור ‡חרים, ב˜ול רנ‰ ו˙ו„‰ ‰מון 
חו‚‚. ו‡ין לחל˜ בז‰ בין מסכ˙ מ˘ניו˙ ˜טנ‰ ‡ו ‚„ול‰, כ˘ם 
˘‡ין חילו˜ בסיום ‚מר‡ בין מסכ˙ ˜טנ‰ ל‚„ול‰, וכל ˘יעורי 
פר˜  ‰י‰  ‡ם  ‡ף  פר˜  בסיום  ל‰˜ל  ‡ין  "ולכן  ‰ו‡.  כן  חכמים 
‚„ול, ˘כל ˘ל‡ ‰˘לים ‰מסכ˙ ל‡ נח˘ב סיום. ול‡פו˜י ממ‰ 
˘כ˙ב ל‰˜ל בז‰ בספר מים חיים (סי' ˜עט)". ו‰וסיף עו„ ‰יביע 
‡ומר ˘‰נו‰‚ים ל‰˜ל בסיום זו‰ר ‰˜„ו˘ ‡פילו בלי פירו˘, י˘ 
ל‰ם על מ‰ ˘יסמוכו. וכן ‡מר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז 
ונ„פס  ˙˘ע"ו  ˆו  פר˘˙  (מוˆ˘"˜  ‰˘בועי  ב˘יעורו  ˘ליט"‡ 
בעלון "בי˙ נ‡מן"): ב˘ו"˙ מים חיים ˘ל רבי יוסף מ˘‡˘ ‡מר 
˘‡פילו על פר˜ ‡ח„ יכולים לע˘ו˙ עליו סיום, ‡בל ל‡ עו˘ים 
ככ‰, ‡ל‡ ˆריך ללמו„ מסכ˙ ˘למ‰. ‡ל‡ ˘לענין סיום מסכ˙ 
ו‡מר  ‡חרים,  ‡ף  לפטור  ˘יכול  ‡מר  פירו˘)  (עם  מ˘ניו˙  על 
˘מי  ‡ומר  ‡ומר-  יביע  ב˘ו"˙  יוסף  עוב„י‰  רבנו  ˘מרן  ˘‡ף 
˘לומ„ מ˘נ‰ יכול ל‰וˆי‡ י„י חוב‰ ר˜ ‡˙ עˆמו, ‡בל בחו"ל 
וכן  חוב˙ם.  י„י  ‡חרים  ל‰וˆי‡  ו‚ם  מ˘נ‰  ול‚מור  ללמו„  נ‰‚ו 
מוכח בזמן ‰‚מר‡ ˘‰יו עו˘ים "סיום מסכ˙" ובזמנם ‰ל‡ ל‡ 
˘בזמנם  ˘‡ף  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מו"ר  ובי‡ר  "‚מר‡".  ע„יין  ‰י‰ 
למ„ו ‡˙ ‰מ˘נ‰ עם ‰‰סברים ו˜ו˘יו˙ ‰‡מור‡ים, ‰נ‰ בזמננו 
‚מר‡  לימו„  ‚ם  כן  ˙‡מר  ל‡  ˘‡ם  למ˘ניו˙,  ‰פירו˘   ˙‡ י˘ 
˘לנו ל‡ י˘וו‰ ללימו„ ˘למ„ו רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ‡˙ ‰‚מר‡, 
וכן ‰ל‡‰. עכ˙"„. וכ"כ בספרו ‰' נסי ‰נ"ל (עמ' לב), ע"˘. ומכל 
מ˜ום ‰יום מˆוי בכל בי˙ כנס˙ סיום מסכ˙ ולכ˙חיל‰ י˘ ללכ˙ 
מ˜ום  לו  ו‡ין  ˘‰פסי„  ומי  ממ˘,  ‚מר‡  מסכ˙  סיום  ול˘מוע 
ל˘מוע סיום ‚מר‡ יכול ל‰˜ל ‚ם ב˘מיע˙ סיום מסכ˙ מ˘נ‰. 
ובעי˜ר ‰„ין נמˆינו למ„ים ˘˜טן ˘‰‚יע לחינוך וסיים מסכ˙, 
‰ו‡  פוטר  ולכן  מˆו‰,  סעו„˙  וסעו„˙ו  טוב  כיום  סיומו  נח˘ב 
בסיומו ‡˙ ‰בכורו˙ ‰˘ומעים סיום ‰מסכ˙, ו‡ף בכורו˙ ‚„ולים 

‰חייבים במˆו˙. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן לז].



ס‚ול‰ ל˘כח‰- עכ˘יו!
פעם ‡מר לי מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ˆמח מ‡זוז 
˘ליט"‡ מ˘‚יח י˘יב˙נו, ס‚ול‰ ל˘כח‰- 
˙ע˘‰ עכ˘יו, ‡ם ˙ע˘‰ עכ˘יו בטוח ל‡ 

˙˘כח!.

 ˙‡ יבחן  ‰‡„ם  ‡ם  ‡בל  פ˘וט  נ˘מע 
חוסר  פעמים  ‰רב‰  כי  יר‡‰  ‰ו‡  עˆמו 

‰‰ˆלח‰ ל‰‚יע ליע„ נעוı ב„בר ‰ז‰.

בˆמ˙ים  נפ‚˘  ‰˘ור‰  מן  ‡„ם  כל 
"מכריעים" במ˘ך חייו, ‰ו‡ בוחן ‡˙ עˆמו 
ומ‚ל‰: "‡ני חייב ˘ינוי", ‡ני חייב ל‰˙חיל 
 ֈ‰עי˙ים/„י‡ט ˜ביע˙  ‰יומי/  מסכ˙/„ף 

ֈ‰ר˘ימ‰ ‡רוכ‰

בפועל ‰ו‡ מחליט ‰חלט‰ נחו˘‰, ב„רך 
כלל בר‚עי ‰‰חלט‰ ˙מˆ‡ו ‡ו˙ו מוכן עם 
ו‰˙ועל˙  ‰ח˘יבו˙  על  מ˜יפ‰  "„ר˘‰" 
˘ב‰חלט‰ זו ו‰ˆב˙ יע„ים [ו‡ולי ‚ם כבר 
 .[.ֈ‰כנון "סעו„˙ ‰‰ו„י‰" לר‚ל ‰‰ˆלח˙
‰כל נר‡‰ מו˘לם ומבטיח, ‡בל כ‡ן נכנס 
‰יˆר ל˙מונ‰, ‰ו‡ מל‰יב ומ˘ל‰ב ‡ו˙ך, 
בˆ„ ˘לך  כולו  ‰ו‡   ֈנכון ל‡  ˙בין  ˘ל‡ 
˜טנ‰-  ב˜˘‰  ר˜  לו  י˘  ‡בל   ֈו‡י˙ך
מחר!, בטח ˘˙˙חיל, ‡בל מחר, כבר עבר 
חˆי מ‰יום ו‚ם ככ‰ ל‡ ‰˙חל˙, מחר יום 

.ֈו ֈו ֈח„˘ ˙˙חיל בר‚ל ימין ו

ע„  לכולם,  י„וע  ˘‰ו‡  כמ„ומ‰  ‰סוף?, 
‰יום ‰"מחר" ‰ז‰ ל‡ ‰‚יע. 

‰ם  ‡בל  וע˙,  זמן  לכל  ‡מורים  ‰„ברים 
כולו  ‰ס„ר  כמ‰,  פי  ‡לו  בימים  נחוˆים 
‰˙בלבל ו‰˙ערבב, ליל‰ ליום ויום לליל‰, 
י˘ר‡ל  מ‚„ולי  רבו˙  ˘מענו  כבר 
 ˙‡ "י‚ל‰  ˘‰‡„ם  ‰ע˙  ˘זו  ו‰מחנכים- 
חז˜‰  עˆמי˙  מ˘מע˙  על  יעבו„  עˆמו", 
‡ח„  (כל  ‰בור‡  כרˆון  יום  ס„ר  וינ‰ל 
ב˙חומו) ‚ם בלי סמכו˙ ‰מכ‰ על ˜ו„˜ו„ו 

ו‡ומר˙ לו: ‚„ל!.

‡נחנו עומ„ים בימים ב‰ם בכל ˘נ‰ ‰זמן 
כבר  ו‰חופ˘  ‰"‡ביב"  ימי  רופף,   ˙ˆ˜
ב˘נ‰  וחומר  ˜ל  ‰‡ויר,  בחלל  מור‚˘ים 
˘למ‰ ˘ב‰ ‰‡„ם כבר ‡ינו זוכר ‡ם ‰ו‡ 
ו‰חכם  ˘י‚ר‰,  בזמן  ‡ו  בחופ˘  נמˆ‡ 
מחליט  ימיו,   ˙‡ ומנˆל  ח˘בון  עו˘‰ 

‰חלט‰ נחו˘‰ ומ˙חיל- ל‡ מחר,
 ֈיום- ‡ם ב˜ולו ˙˘מעו ול‡ ב˜ול ‡חר‰

m3036006@gmail.com :ל˙רומו˙:  0527-150-637  |   ל˜בל˙ ‰עלון במייל

ֈמרבים ˙ור‰ וט‰ר‰ בי˘ר‡ל
פרטים בעז"‰ ב˜רוב

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙
כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰

ל‰˜„ים  וטוב  נכון  ‡˘ר  ‰‡ילנו˙  ברכ˙  ל‚בי  ‰˘‡ל‰  ב„בר 
ולברך מי„ כ˘מ‚יע זמנ‰ בר"ח ניסן, מ˘ום ˘"זריזין מ˜„ימין 
למˆו˙" וכמבו‡ר ב‚מר‡ פסחים („ ע"‡), וכמו ˘פס˜ מרן ‰˘"ע 
ובס'  כ„).  עמ'  (פסח  עוב„י‰  חזון  בספר  וכ"כ  ס"‡).  רסב  סי'  (ביו"„ 
זו כבר מ‰ליל‰-  נכון לברך ברכ‰  (ח"„ עמ' „˘). ‰‡ם   '‰ ברכ˙ 
מ˙חיל  (˘‰יום  ‰זמן  ‰‚יע  ˘כבר  כיון  ניסן,  ר"ח  ערב  ˘‰ו‡ 
מ‰ליל‰), ועל פי „ברי ‰פוס˜ים ˘‡פ˘ר לברך ברכ‰ זו בליל‰ 

ל‡ור ‰ח˘מל, ‡ו ˘‰נכון לחכו˙ ליום ‰מחר˙.
‰נ‰ לענ"„ ‡ין נכון לכ˙חיל‰ ל‰˜„ים ולברך בליל‰, ˘כן ל‡ 
ר‡ינו  מˆינו  י˘ר‡ל  ‚„ולי  וכן  מ‰ליל‰,  לברך  כן  ˘נ‰‚ו  ר‡ינו 
מופ˙  ‰ר‡˘"ל  מרן  נ‰‚  וכן  עˆמו,  ר"ח  ביום  זו  ברכ‰  ˘ברכו 
‰„ור רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡, ול‰ב‰"ח כן ר‡ינו בעיננו ‡˙ מרן 
ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז ˘ליט"‡ כ˘זכינו לברך ‰ברכ‰ עמו 
ב˘נ˙ ˙˘ע"ז לפ"˜ . וכן נו‰‚ים ˘‡ר ‚„ולי י˘ר‡ל כי„וע (וכמו 
˘רו‡ים ב˙מונו˙ ‰מ˙ע„ו˙ ‡˙ ברכ˙ם). וכן ב„רך כלל ביום י˘ 
מ˘ום  ביום  לברך  טעם  עו„  י˘  וממיל‡  מבליל‰,  ˆיבור  יו˙ר 
"ברוב עם ‰„ר˙ מלך" (ו‡ף ˘"זריזין" ˜ו„ם לרוב עם, כ‡ן י˘ 
עו„ נימו˜ים כ‡˘ר יבו‡ר). וכן בספר "פרח מט‰ ‡‰רן" ‰עי„ 
מעולם ל‡  ו"˙ יˆח˜ ירנן),̆  ליט"‡ (מח"ס̆  ‰‚"ר יˆח˜ בר„‡̆ 
ברכו ברכ˙ ‰‡ילנו˙ בליל‰, ע"˘. ו‡פ˘ר ˘מ‰ ˘מ‡ז ומעולם 
ל‡ ברכו בליל‰, ‰ו‡ כיון ˘ב˘נים ˜„מוניו˙ ל‡ ‰י‰ מˆוי ל‰ם 
‡ור ‰ח˘מל, ולכן נ˘‡ר ‰מנ‰‚ כן על מכונו. ועו„ י˘ לב‡ר בז‰ 
˘‡ף ˘‡פ˘ר לברך בליל‰, מכל מ˜ום ‡ין ‰‰˙פעלו˙ בליל‰ 
ביופיו,  ניכר  יום ˘‰כל  ניכר˙ כמו ‰ר‡י‰ ב‡ור  ל‡ור ‰ח˘מל 
‡ף ל‡ור ‰לבנ‰ ל‡ ברכו בעבר, ועל כל פנים  ומטעם ז‰ ‡פ˘ר̆ 
וולנר  „וב  ר' מ˘‰  ‰‚‡ון  וכן כ˙ב  בחינם.  ‡ין ל˘נו˙ מ‰מנ‰‚ 
ל‰ˆריך  ט)  ‡ו˙  חי  סי'  (ח"‡  ˆבי  חמ„˙  ˘‡יל˙  ב˘ו"˙  זˆ"ל 
(יו"„ סי' ˜ˆו  זו „ו˜‡ ביום, על פי ‰מבו‡ר ב˘"ע  לברך ברכ‰ 
וב˙ור˙  ‰נר,  ל‡ור  ול‡  ‰יום  ל‡ור  ˙‰י‰  ˘‰ב„י˜‰  ס"„) 
‰˘למים ˘ם כ˙ב ˘ˆבעי ‰כ˙ם ניכר ביום מבליל‰ ל‡ור ‰נר, 
ו‰‡ריך על פי ‰י„וע ˘טבע ‰פרחים לפרוח מחום ו˘מ˘ וˆבעי 

ו‚ווני ‰פרחים ו‰עˆים מר‡ים נפל‡ו˙ ‰'.

עי˜ר ‰„ין ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ ‡ינו מוסכם

ומלב„ כל ז‰, ‰נ‰ ‡ף עי˜ר „ין ז‰ ˘‡פ˘ר לברך ‰ברכ‰ בס˙ם 
ליל‰, ‡ינו „ין מוסכם, וכבר ‰ב‡נו „ברי ‰רב ˘‡יל˙ חמ„˙ ˆבי 
˘סובר ל‰חמיר בז‰, וכן „ע˙ ‰‚‡ון ר' ˆבי פסח פר‡נ˜ ב˘ו"˙ 
‰ר ˆבי (ח"‡ ח‡ו"ח סי' ˜יח) ועו„. ו‡מנם ב˘ו"˙ יין ‰טוב (ח"‡ סי' 
מ‰) ‰˘יב על „ברי ‰‰ר ˆבי ו‰על‰ ˘‡פ˘ר לברך בליל‰ [וכ"כ 
ב˘ו"˙ ˆיı ‡ליעזר (חל˜ יב סי' כ ‡ו˙ ו). וב˘ו"˙ כס‡ ˘למ‰ מ‡זוז (סי' 
כט). וכן פס˜ ‚‡ון עוזנו מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡ בספר חזון עוב„י‰ 
(פסח עמ' י‡). וכ"כ ב˘ו"˙ רבבו˙ ‡פרים (ח"ו סי' ˙נח ‡ו˙ ב). וע"ע ב˘ו"˙ 
‡לי˘יב ‰כ‰ן (ח"‡ סי' י ‡ו˙ ‰)]. ‡בל ו„‡י ˘‰נכון לכ˙חיל‰ ל‰וˆי‡ 

עˆמו מ‰מחלו˜˙ ולברך לכ˙חיל‰ ביום. ופ˘וט.

‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰

‚ם ‰מנ‰‚ לומר ‡חר ‰ברכ‰ מזמור ˘יר ‰מעלו˙ ב˘וב ‰' ‡˙ 
˘יב˙ ו‚ו', כמו ˘כ˙ב ‰רב כף ‰חיים (סי' רכו ס˜"ח), ו‡ין נכון 
ל˜רו‡ מ˜ר‡ בליל‰, וז‰ טעם נוסף ל‰ע„יף ‰ברכ‰ ביום. ור‡‰ 
עו„ ב˘ו"˙ מˆו˙ ‡ברך (ח"‡ סי' „) ˘כיון ˘‰מנ‰‚ לי˙ן ˆ„˜‰ 
‡חר ‰ברכ‰ לעילוי נ˘מ˙ ‰נ˘מו˙ ‰מ‚ול‚לו˙ (וכמ"˘ במוע„ 
לכל חי סי' ‡ סו, ובכ‰"ח ˘ם), ולכ˙חיל‰ ‡ין נכון לי˙ן ˆ„˜‰ 
בליל‰ כמו ˘כ˙ב ב˘ו"˙ יחו‰ „ע˙ (ח"‡ סי' מו עמ' ˜לז), לכן 
י‰ו„‰ „רעי ˘ליט"‡  וכן ‰עיר ‰‚"ר  ביום.  ‰נכון לברך ‰ברכ‰ 
בספר ח‚ים וזמנים (עמ' ˜ס) ˘‰נכון לברך ביום כ„י ˘יוכל לומר 

‰מזמורים ולי˙ן ˆ„˜‰ כנ‰ו‚, ע"˘.

‰לבלוב   ˙‡ מ‡יר‰  בליל‰  ‰ח˘מל  מנור˙  ˙מי„  ˘ל‡  ובפרט 
כר‡וי ו‡ינו יכול לברך כ‰ו‚ן, וˆריך לר‡ו˙ ‰לבלוב כ‰ו‚ן, וכמו 
˘‰עיר בספר פס˜י ˙˘ובו˙ (סי' רכו ‡ו˙ ‚, ב˘ם ‰‡˘ל ‡בר‰ם 
י˘  ולכן  ב‰פס„ו.  ˘כרו  ˘יˆ‡  ‡פ˘ר  ובכ‰"‚  בוט˘‡ט˘). 
ול‡  ר"ח  ביום  לברך  י˘ר‡ל  כמנ‰‚  לכ˙חיל‰  ולנ‰ו‚  ל‰מ˘יך 
[מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן  נכון ל˘נו˙.  ו‡ין  ר"ח,  בערב 
כ‰]. ו˘וב ר‡י˙י ˘כן ‰ור‰ למע˘‰ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל 
בכ˙"י ו‰וב‡ו „בריו בספר ˜יˆו˘"ע חזו"ע פסח עמ' רי‡. ו˘˘ 

לבי.

כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ (וכן "‡ינ„ו˜ˆי‰")
כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם לפסח

ר‚ילו˙  ‚ז  מכיריים  במטבחים  ‰מעבר  מ‡ו„   ıנפו ל‡חרונ‰ 
‰פעל˙  ע"י  מ˙בˆע  ˘‰בי˘ול   ˘‡ חסינ˙  זכוכי˙  לכיריים 

‰כפ˙ור למˆב „לו˜ ו‡ז נ„ל˜˙ ספירל‰ (‚וף חימום) ‰ממו˜מ˙ 
זכוכי˙  פלט˙  י˘נ‰  ‰ספירל‰  ומעל  ‰כיריים  למבנ‰  מ˙ח˙ 
נ‰ ‰˘‡ל‰  רמי וכך מ˙בˆע ‰בי˘ול,  ובכל̆  חסינ˙ ‡˘ בˆיפוי̃ 
חוזר˙ ונ˘ני˙ ‰‡ם ‡פ˘ר ל‰כ˘יר כיריים ‡לו לפסח כמו ˘‡ר 
כלי זכוכי˙ לבני ספר„ ‡ו ל‡. ו‡מנם י˘ רבנים ˘‰ורו ל‰חמיר 
בז‰ כיון ˘‡ין ל„ע˙ ממ‰ ע˘וי ‰חומר ˘ל ‰זכוכי˙ ‰מחוסמ˙ 
בכיריים ‰ללו (כן ‰עיר ‰ר‰"‚ ר' ‡ופיר מלכ‡ ˘ליט"‡ בספרו 
‰ליכו˙ מוע„ פסח עמ' עח. וע"˘ ˘כ˙ב ˘ל‡ על‰ בי„ו לברר 
נכון ל‰חמיר. וע"ע ב‚ליון  ‰יטב ממ‰ ‰מ‰ ע˘ויים ולכן ‰על‰̆ 
˘ˆ- ‡ולם  בונו˙ עמ'̇   ̇ıליב‡ „‰לכ˙‡ ‚ליון פז עמ' פב, וב˜וב‡
בכלי  ‰מחמירים  לספר„ים  ‡ף  ‡ו  ‰רמ"‡  ל„ברי  ‰ו‡  ˘ם 
פייר˜ס). וב‡מ˙ לכ‡ור‰ י˘ ל‰עיר ˘מ‡ז ומעולם ˜יימים כלי 
ביו˙ר.  ‚בו‰  בחום  ‡ף  ל˘ימו˘  ‰מיוע„ים  מחוסמים  זכוכי˙ 
‡ירופ‰  רבני  מרכז  ˘ל  ו‰˘‚ח‰"  ‰מזון  "כ˘רו˙   ıב˜וב (וע"ע 
˙˘"ע עמ' ל‚). וכ‰ור‡˙ מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל ל‚בי כלי 
פייר˜ס ו„ורל˜ס בחזו"ע (פסח עמ' ˜נב. וע"˘ בסוף ‰‰ער‰ עמ' 
‰ור‰  וכן  ב„ע˙ו).  עמ„  וע„יין  ‡ליעזר   ıיˆ‰ „ברי  ˘ר‡‰  ˜נז 
מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡ ר‡ב"„ ירו˘לים ונ˘י‡ בי˙ 
˘טיפ‰  ע"י  ל‰כ˘ירם  ‰נ"ל  מזכוכי˙  בכיריים  ל‰˜ל  ‰‰ור‡‰, 
ו‰„ח‰ ‰יטב, ‡חר ˘בירר וח˜ר ‰מˆי‡ו˙. ו˘וב ב‡ חכם ‰ב˜י 
‰מכון  ר‡˘  ˘ליט"‡  רווח  ˘ני‡ור  ר'  ‰ר‰"‚  ‰רב‰,  במˆי‡ו˙ 
‡ˆל  במˆי‡ו˙  ‰יטב  ‰„בר  וח˜ר   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  למˆוו˙ 
‰יˆרנים, ופרסם מ‡מר ‡רוך ב˘ו"˙ ויען ˘מו‡ל (חל˜ כב סי' 
ונטחנים  ממ˘  ב‰ם  ‡ין  לזכוכי˙  ˘מוסיפים  ˘‰חומרים  לז), 
וחוזרים לבריי˙ם כזכוכי˙ ר‚יל‰. וכמעט כל ‰חומרים  כ‡ב˜‰ 
ב˘טיפ‰  ל‰˜ל  ו‰על‰  פעם,  ˘ל  בזכוכיו˙  ‚ם  ‰יו  ב‰ם  ˘י˘ 
ו‰„ח‰ ככל כלי זכוכי˙ לבני ספר„, ו˘כן ‰„ין ‚ם בכיריים מסו‚ 

"‡ינ„ו˜ˆי‰" ע"˘. וכן עי˜ר ל‰לכ‰ ולמע˘‰. [כ˙"י].

סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ˘‰‚יע לחינוך, ‡ם נח˘ב
כסעו„˙ מˆו‰ לפטור מ"˙עני˙ בכורו˙"

ב‚מר‡ ˘ב˙ (˜יח ע"ב) ‡מר ‡ביי ‡˘רי חל˜י ˘כ‡˘ר ‡ני רו‡‰ 
ופיר˘ ר˘"י  טוב.  יום  ‡ני עו˘‰  ˙למי„ חכם ˘‰˘לים מסכ˙ 
˘‡ביי ‰י‰ ר‡˘ י˘יב‰. וכן פס˜ ‰רמ"‡ ל‰לכ‰ (יו"„ סי' רמו 
סעו„‰  ולע˘ו˙  ל˘מוח  מˆו‰  מסכ˙  כ˘מסיים  כו):  סעיף 
ונ˜ר‡˙ סעו„˙ מˆו‰. וכ"כ ‰˘"ך (˘ם ס"˜ כז) ו‰בי‡ ˘כן פס˜ 
מ‰ר"ם מינı ˘ר‡וי לע˘ו˙ סעו„‰. ו‰בי‡ עו„ ˘כ˙ב מ‰ר˘"ל 
‰מסיים,  עם  ˘י˘מח  רב‰  מˆו‰  ‰מסכ˙,  סיים  ˘ל‡  מי  ˘‚ם 
ו‡פילו יחי„ ˘סיים מחויבים ‡חרים ל˘מוח ולסיים עמו. וכ"כ 
˘‰חוו˙  ס˜"ח)  (˘ם  ˙˘וב‰  בפ˙חי  ור‡‰  ס˜"ט).  (˘ם  ‰ט"ז 
י‡יר ˆי„„ ˘‡ף בימים ˘‡חרי יום ‰סיום ‰וי סעו„˙ מˆו‰ כמו 
‚בי ז' ברכו˙. ועיין בספר בי˙ לחם י‰ו„‰ (‰ו"„ ב‡וˆר מפר˘ים 
˘ב˘"ע מ‰„ור˙ "‰ב‰יר" ˘ם) ˘כ˙ב ˘מי ˘סיים בעˆמו ‡˙ 
‰מסכ˙ יכול לפטור בז‰ עˆמו מ˙עני˙ ‡ף בי‡רˆייט ˘ל ‡ביו 
ו‡מו, ˘‰ו‡ כמו מו‰ל. [וכן מבו‡ר ב‰‚‰ו˙ ‡˘רי (מסכ˙ ˙עני˙ 
פר˜ ‡). ו‰ב"„ מרן ‰ב"י בסי' ˙˜סח (ב„"‰ נ„ר ל‰˙ענו˙). ע"˘. 
‰ו‡  ‰רי  מסכ˙  ˘סיום  מוכח  ‰נ"ל  ומכל  ס˜"ט)].  (˘ם  ובמ"ב 

בכלל סעו„˙ מˆו‰ ממ˘ כמו ברי˙ מיל‰ וכ„ומ‰. 

‰מ˘˙˙ף בסעו„˙ סיום מסכ˙
פטור מ˙עני˙ בכורו˙

ו‰נ‰ ב˘לחן ערוך (סי' ˙ע סעיף ‡) כ˙ב מרן: ‰בכורו˙ מ˙ענין 
בערב פסח בין בכור מ‡ב בין בכור מ‡ם. ומבו‡ר בטור וב‡חרונים 
˘‰ו‡ זכר לנס ˘‰ˆיל ‰' י˙ברך ‡˙ ‰בכורו˙ ‰י‰ו„יים ממכ˙ 
יכולים  ‡ם  ˘„ן  (ס˜"י)  ברור‰  מ˘נ‰  ל‰רב  ועיין  בכורו˙. 
במנ‰‚  ˙לוי  ˘‰„ין  וכ˙ב  מˆו‰,  בסעו„˙  ל‡כול  ‰בכורים 
ל‰˜ל  כיום  ו˘‰מנ‰‚  מ˜ילין.  וי˘  מחמירין  ˘י˘  ‰מ˜ומו˙, 
מסיים,  ‡חר  ‡ם  ‡ף  מסכ˙  בסיום  ו‡ף  מˆו‰  בסעו„˙  ול‡כול 

ו‡מנם  נפטרים.  מ‰סעו„‰  ו‡וכלים  ‰סיום  ו˘ומעים  ˘‰ו‡יל 
ל‡כול  ˘ל‡  ˘‰מחמיר  ‰סימן)  (ברי˘  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן  כ˙ב 
˘יר„‰  ˘ב„ורנו  נר‡‰  ‡בל  ברכ‰.  עליו  ˙בו‡  מיל‰,  מסעו„˙ 
˘ז‰  נר‡‰  ובפ˘טו˙  ל‰˜ל,  יו„ו  ‰פוס˜ים  כל  לעולם  חול˘‰ 
בכלל מ‰ ˘כ˙ב ב˘לחן ערוך (˘ם ס"‚) ˘"‰‡יסטניס" מ˙ענ‰ 
רוב  כן  ‚ם  ˘לנו  ובנ„ון  ל˙י‡בון.  מˆ‰  ˘י‡כל  כ„י  פסח  בערב 
‰‡נ˘ים ‡ם יˆומו בערב פסח, ל‡ יכלו ל˜יים מˆו˙ מˆ‰ ו‡רבע 
כוסו˙ כר‡וי, ולכן ע„יף לסמוך על ‰מ˜ילים בז‰. ור‡‰ ב˘ו"˙ 
נו˙נ˙ ˘ל‡  (ח"‡ סי' ˜עט) ˘כ˙ב ˘‰סבר‡  מים חיים מ˘‡˘ 
˘ל‡  מ˘מע   (‡"‰ (פ"י  ירו˘למי  ‰˙למו„  ו˘מ„ברי  ל‰˙ענו˙. 
˘ם)  בב"י  (‰ו"„  יחי‡ל  רבינו  ב˘ם  כ˙ב  ו˘‰מר„כי  ל‰˙ענו˙, 
˘‡ף ‰נו‰‚ים ל‰˙ענו˙ מו˙רין במיני מזונו˙. וכ˙ב ˘‡ף ˘מרן 
‰בי˙ יוסף כ˙ב ˘ל‡ נ‰‚ו כ„ברי רבינו יחי‡ל, מכל מ˜ום ב„ורו˙ 
‡לו בסיב‰ כל ˘‰ו „וחים ‡˙ ‰˙עני˙ ‡פילו מי ˘‰ו‡ בכור, וכל 
˘כן ‰מ˙ענ‰ על בנו בכורו. וי˘ מ˜ומו˙ ˘‡ין זכר ל˙עני˙ ז‰ 
כלל, כי ‰פרו ‡ו˙ו כל פי רבני‰ם זיע"‡, וטעמם נכון לפני‰ם, כי 
בז‰ ‰זמן רב‰ ‰חול˘‰ בבני ‡„ם, ו‰˙עני˙ מזי˜ ל‰ם, ובפרט 
בערב ‰מוע„ ˘‡„ם טורח בו טירח‡ רב‰ ˘ל מˆו‰ ו‡ם יוסיף 
עו„ ל‰˙ענו˙ יחל˘ ‰רב‰, וכ‡˘ר י˘˙‰ כוס ר‡˘ון על "בטן 
רי˜‰" יזי˜ לו וי˙בטל מכל ‰מˆוו˙ ויˆ‡ ˘כרו ב‰פס„ו, עכ˙"„. 
מסכ˙,  בסיום  ל‰˘˙˙ף  מ˜פי„ים  ‰בכורו˙   '‰ ברוך  וב„ורנו 
יוסף  עוב„י‰  רבנו  מרן  עוזנו  ‚‡ון  פס˜  וכן  מ‰סעו„‰.  ול‡כול 
ובס' חזון עוב„י‰  יביע ‡ומר ח"‡ ח‡ו"ח סי' כ‰,  זˆ"ל (ב˘ו"˙ 
פסח עמ' רח) מפי סופרים וספרים. וכן מ˙ב‡ר מ„ברי מרן ר‡˘ 
˘נ"„ סי'  נ˙̇  ור‰̆  ליט"‡ (בירחון ‡ור̇  ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז̆ 

פב. וע"ע בספרו ‰' נסי עמ' ל‡). וכן ‰מנ‰‚ פ˘וט.

‡ם ˜טן ‰מסיים מסכ˙
פוטר ‡˙ ‰בכורו˙ ‰‚„ולים

‰בכורו˙  ˘‡ר  פוטר  ˜טן  ‡ם  נ„וננו-  לעי˜ר  נבו‡  ‰בו‡  וע˙‰ 
‰‚„ולים, ‰נ‰ ‰‚‡ון ר' יוסף רוזי'ן ב˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח (ח"ב סי' י) 
נ˘‡ל בז‰, וכ˙ב ˘י˘ ל‰‡ריך בז‰ ‰רב‰, ולמע˘‰ כיון ˘בעˆם 
לימו„ ‰˜טן מלב„ מ‰ ˘לומ„ ע˙‰, עו„ י˘ בז‰ ˙ועל˙ ˘י„ע 
י˘  ‰לימו„,  מˆו˙  מלב„  כי  בז‰.  „י  כן  ‡ם  לכ˘י‚„ל,  ‰‰לכ‰ 
מˆו˙ "י„יע˙ ‰˙ור‰". וכן פס˜ בספר יסו„י י˘ורון (ח"ו עמ' נ‡) 
טן נח˘ב˙ "סיום מסכ˙" לפטור ‡˙ ‰בכורו˙  ל̃  ˘סיום מסכ˙̆ 
מ˙עני˙. וכן פס˜ ב˘ו"˙ בˆל ‰חכמ‰ (ח"„ סימן ˜) ˘‰רי כ˙ב‰ 
ו‚ו'", ‰רי  ו‚ו' ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכם  ‰˙ור‰ "ו˘ננ˙ם לבניך 
˘מˆו‰ מן ‰˙ור‰ ל˘נן וללמ„ „ברי ˙ור‰ לבנו ו˙למי„ו, ולכן 
‰רי נ˙˜יימ‰ על י„י לימו„ו ˘ל ˜טן ז‰ מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ 
וסיים  למ„  כ˘˜טן  ולכן  בעˆמו.  ‰˜טן  ˜יימ‰  כ‡ילו  ונח˘ב 
מסכ˙‡ ‰ו‡ ממ˘ כ‡ילו ‰י‰ לומ„‰ וסיימ‰ ‚„ול, כמו במˆו˙ 
˜רבן פסח, וממיל‡ ˘נפטרים כל ‰בכורים ‰מ˘˙˙פים בסיום 
ז‰ מחוב˙ ˙עני˙ בערב פסח. וכ"כ ‰‚"ר יוסף ליברמן ˘ליט"‡ 
ב˘ו"˙ מ˘נ˙ יוסף (ח"ז סי' פ„) ˘‡ין ˘מח‰ ‚„ול‰ מסיום ˘ל 
˜טן ˘‰ˆליח לסיים מסכ˙, וו„‡י ˘‰ו‡ בכלל סעו„˙ מˆו‰ ‡ף 
וח˜ר˙  ו„ר˘˙  ב˘ו"˙  וכ"כ  עמו.  ‰˘מחים  ‰‚„ולים  לפטור 
ר'  ל‰ר‰"‚  ור‡‰  מבריס˜.  ‰‚רי"ז  ב˘ם  נז),  סי'  (ח"‡  ‚רוסמן 
‡בר‰ם י˜ו˙י‡ל ‡ו‰ב ˆיון ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ יעל˙ חן (ח"‡ סי' ל 
במסכ˙  ‰‚לילי  יוסי  ר'  „ע˙  בז‰  ו‰בי‡  בנ„וננו  ˘„ן  ˆו)  עמ' 
˜י„ו˘ין (לב סע"ב) ˘י˘ חיוב ל˜ום מפני חכם ‡פילו ‰ו‡ ינו˜‡. 
‡ינו חייב ומˆוו‰ עכ˘יו במˆוו˙, מכל מ˜ום  ‡ף̆  ו‰סבר‡ בז‰̆ 
וכיון ˘˙סייע לו  ר‡וי ‰ו‡ לחיוב כ˘י‚„ל ומעכ˘יו י˘ לכב„ו. 
˙ור‰ זו כ˘י‰י‰ חייב במˆוו˙, לכן מעכ˘יו י˘ לכב„ו. וכן פס˜ו 
‡פרים.  רבבו˙  ˘ו"˙  מח"ס  זˆ"ל  ‚רינבלט  ‡פרים  ‰‚"ר  עו„ 
 ıר' ‡לחנן פרינ ו‰‚ר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"‡. ור‡‰ לי„י„י ‰ר‰"‚ 
עו„  ˘כ"כ  ˘‰בי‡  ˘נ)  סי'  (ח"ח  „רך  ‡בני  ב˘ו"˙  ˘ליט"‡ 
‚) ‰על‰ ˘‡ם  י‚ ‡ו˙  י‡ סי'  חכמים. וב˘ו"˙ ˘בט ‰לוי (חל˜ 
בספר  מי‰ו  סיום.  נח˘ב  בו„‡י  ב‡מ˙  וסיים  ב‡מ˙  למ„ ‰˜טן 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

‡ם נכון לברך ברכ˙ ‰‡ילנו˙ כבר בערב ר‡˘ חו„˘ ניסן בליל‰ ■ 
כיריים ח˘מליו˙ מזכוכי˙ ‡ו "‡ינ„ו˜ˆי‰" כיˆ„ י˘ ל‰כ˘ירם 

לפסח ■ סיום מסכ˙ ˘ל ˜טן ‡ם פוטר מ"˙עני˙ בכורו˙"

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

ל‰˙עלם  יכולים  ‡ינם  ‰כ˘רו˙  ˆרכני 
‰˜ו„מ˙  ב˙˜ופ‰  ‰מˆוי‰  מ‰˙ופע‰ 
‚וף כ˘רו˙ מ‰„רין ב„רך  לפסח, כ‡˘ר 
על  מˆיין  ‰חר„י˙  ‰ע„‰  ב„"ˆ  כלל 
‰˘נ‰  'לימו˙  ‰י‡  ˘‰כ˘רו˙  חו˙מ˙ו 
 ˙‡ נו˙ן  ‡חר  כ˘רו˙  ‚וף  ו‡ילו  בלב„', 
י˘נ‰  ב‡מ˙  ‰‡ם  לפסח.  ‰כ˘רו˙ 

מחלו˜˙ ‰‡ם ‰מוˆר כ˘ר לפסח?

כמ‰  נמˆ‡ו  ‰חר„י˙  ‰ע„‰  עם  בבירור 
˘כ˘רו˙  לכך  ‰‚ורמו˙  מרכזיו˙  סיבו˙ 

‰ב„"ı ל‡ ˙ינ˙ן לפסח:

עבור  ‰˘‚ח‰  נו˙נ˙  ‰חר„י˙  ‰ע„‰   .‡
פסח ר˜ כ‡˘ר י˘נ‰ ‰˘‚ח‰ ˆמו„‰ ˘ל 
ורכיב  פריט  כל  על  ‰חר„י˙  ‰ע„‰  נˆי‚ 
מכל  ב˘ונ‰  ˘במוˆר,  ‰‚לם  בחומרי 
‰˘נ‰ ˘י˘נם מוˆרים ˘י„וע ˘‡ין ב‰ם 
ח˘˘ו˙ כ˘רו˙ ו‡ינם ז˜ו˜ים ל‰˘‚ח‰ 

ˆמו„‰.≠

לפסח  ייˆור  פסי  ˘‰כ˘ר˙  מ‡חר  ב. 
מורכב˙ ומסובכ˙, ‰ע„‰ ‰חר„י˙ נמנע˙ 
˘במ˘ך  ייˆור  לפסי  כ˘רו˙  מל˙˙ 
וטעונים  חם   ıחמ ב‰ם  מייˆרים  ‰˘נ‰ 

‰כ˘ר‰.

במ˜ור‰  מיוע„˙  חר„י˙  ‰ע„‰   .‚
לˆיבור ‰חר„י ‡˘כנזי, כ˘כזו ‰י‡ ‡ינ‰ 
בו  ˘י˘  מוˆר  כל  על  ‰כ˘ר  נו˙נ˙ 
עם  במ‚ע  ˘ב‡  ˜טניו˙,  ח˘˘  ˜טניו˙, 
˜טניו˙, ‡ו ‡פילו ר˜ ˘נע˘‰ בכלים ‡ו 
לייˆור  ‚ם  ב‰ם  ˘מ˘˙מ˘ים  בסביב‰ 

מוˆרים ל‡וכלי ˜טניו˙.

רב ‡ורח
‰ר‰"‚ ר' ‡לי‰ו חיים פנחסי ˘ליט"‡

מחבר ‰ספר "‰כ˘רו˙ למע˘‰"

‡לי˘יב  ‰בי‡ ˘‰‚רי"˘  ע„ר)  עמ'  בכורו˙  (עמ"ס  ח˘ו˜י חמ„ 
זˆ"ל סובר ˘סיום ˘ל ˜טן ל‡ נח˘ב סיום לפטור ‚„ול מ‰ˆום. 
בפ˘טו˙.  פוטר  ˘˜טן  ‰נ"ל  ‰‡חרונים  ככל  רוב  „ע˙  וכ‡מור 
י˘  ל‰˜ל,  ˆ„„ים  כמ‰  ˘י˘  בכורו˙  ב˙עני˙  „עכ"פ  ונר‡‰ 
לסמוך על „ברי‰ם. ˘על פי ‰‡מור נר‡‰ ˘י˘ בז‰ כמ‰ ספ˜ו˙ 
ל‰˜ל: [‡] ˘מ‡ כמ˜ילין ל‚מרי ב„ורנו ˘יר„‰ חול˘‰ לעולם. 
[ב] ˘מ‡ כרבנו יחי‡ל ˘במיני מזונו˙ מו˙ר, [‚] ˘מ‡ סיום ˘ל 

˜טן נח˘ב סיום. 

‡ם סיום פר˜ ‡ח„ מ‰˙למו„ נח˘ב "סיום" 

˘סיום  ˘כ˙ב  ˜עט)  סי'  (ח"‡  מ˘‡˘  חיים  מים  ב˘ו"˙  עיין 
"פר˜" נח˘ב "סיום" ונח˘ב סעו„˙ מˆו‰, כי ‡ין ‰ב„ל בין סיום 
וכל פר˜  ו‰עי˜ר לסיים ענף ‡ח„ ב˙ור‰,  סיום פר˜  ‡ו  מסכ˙ 
‰ו‡ ענין ‡ח„, ולכן כ˙וב בכל פר˜ "‰„רן עלך וכו'". ו‰בי‡ ˘ם 
ע„ו˙ ב„בר ז‰ בז‰ ‰ל˘ון: וב˘נים ‰טובו˙ ‰יינו עו˘ים סעו„‰ 
‰˙חילו  ‰זמן  כ˘נ˙˜ל˜ל  כך  ‡חר  ור˜  פר˜‡,  סיום  כל  על 
לע˘ו˙ ר˜ על סיום מסכ˙‡, ופ‰ ˙למס‡"ן עו˘ין סעו„‰ ˜טנ‰ 
על כל סיום פר˜, כי ‚ם סיום פר˜ ‰ו‡ מˆו‰ ‚„ול‰ בפני עˆמ‰ 
 ‡ (חל˜  ‡ומר  יביע  ˘ב˘ו"˙  ‡ל‡  טוב.  יום  מחמ˙‰  ועו˘ים 
נר‡‰  ‰סיום  ˘מ‰ו˙  וכ˙ב,  בז‰  „ן  י)  ט-  ‡ו˙  כו  סימן  ח‡ו"ח 
פירו˘  עם  מ˘ניו˙  מסכ˙  ‰„ין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‚מר‡,  „ו˜‡  ˘ל‡ו 
ב‰בנ‰, ‚ם נח˘ב סיום לפטור ‡˙ עˆמו מ˙עני˙ בכורו˙, ‡בל ‡ם 
לומ„ מ˘ניו˙ ב‚ירס‡ בלב„, נר‡‰ ו„‡י ˘ל‡ נח˘ב "לימו„" כ„י 
לסיים עליו ב‡כיל‰ ו˘˙י‰, ולפטור עˆמו מ˙עני˙. ו‰וסיף (˘ם 
ל‰˜ל  ˘‡ין  נר‡‰  ב‰בנ‰  מ˘ניו˙  מסכ˙  בלימו„  ˘‡ף  י)  ‡ו˙ 
בסיום ז‰ ‡ל‡ לעˆמו, ‡בל לפטור ‡חרים מ˙עני˙, ‡ין ז‰ כ„‡י, 
כיון ˘י˘ מחלו˜˙ בסיום מסכ˙‡ ‡ם פוטר, ונלו‰ לז‰ מחלו˜˙ 
‰‡חרונים בברי˙ מיל‰ ‡ם פוטר ‚ם ל‡חרים ‡ו ר˜ לבעלי ברי˙, 
לפטור  יכול  ‡ח„  ˘כל  מ˘ניו˙,  ‡ל‡  ˘‡ינו  ז‰  על  נוסף  וכ‡ן 
עˆמו בז‰, ולכן ‡ינו ר‡וי לפטור ‡חרים, ב˜ול רנ‰ ו˙ו„‰ ‰מון 
חו‚‚. ו‡ין לחל˜ בז‰ בין מסכ˙ מ˘ניו˙ ˜טנ‰ ‡ו ‚„ול‰, כ˘ם 
˘‡ין חילו˜ בסיום ‚מר‡ בין מסכ˙ ˜טנ‰ ל‚„ול‰, וכל ˘יעורי 
פר˜  ‰י‰  ‡ם  ‡ף  פר˜  בסיום  ל‰˜ל  ‡ין  "ולכן  ‰ו‡.  כן  חכמים 
‚„ול, ˘כל ˘ל‡ ‰˘לים ‰מסכ˙ ל‡ נח˘ב סיום. ול‡פו˜י ממ‰ 
˘כ˙ב ל‰˜ל בז‰ בספר מים חיים (סי' ˜עט)". ו‰וסיף עו„ ‰יביע 
‡ומר ˘‰נו‰‚ים ל‰˜ל בסיום זו‰ר ‰˜„ו˘ ‡פילו בלי פירו˘, י˘ 
ל‰ם על מ‰ ˘יסמוכו. וכן ‡מר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰ ‰‚ר"מ מ‡זוז 
ונ„פס  ˙˘ע"ו  ˆו  פר˘˙  (מוˆ˘"˜  ‰˘בועי  ב˘יעורו  ˘ליט"‡ 
בעלון "בי˙ נ‡מן"): ב˘ו"˙ מים חיים ˘ל רבי יוסף מ˘‡˘ ‡מר 
˘‡פילו על פר˜ ‡ח„ יכולים לע˘ו˙ עליו סיום, ‡בל ל‡ עו˘ים 
ככ‰, ‡ל‡ ˆריך ללמו„ מסכ˙ ˘למ‰. ‡ל‡ ˘לענין סיום מסכ˙ 
ו‡מר  ‡חרים,  ‡ף  לפטור  ˘יכול  ‡מר  פירו˘)  (עם  מ˘ניו˙  על 
˘מי  ‡ומר  ‡ומר-  יביע  ב˘ו"˙  יוסף  עוב„י‰  רבנו  ˘מרן  ˘‡ף 
˘לומ„ מ˘נ‰ יכול ל‰וˆי‡ י„י חוב‰ ר˜ ‡˙ עˆמו, ‡בל בחו"ל 
וכן  חוב˙ם.  י„י  ‡חרים  ל‰וˆי‡  ו‚ם  מ˘נ‰  ול‚מור  ללמו„  נ‰‚ו 
מוכח בזמן ‰‚מר‡ ˘‰יו עו˘ים "סיום מסכ˙" ובזמנם ‰ל‡ ל‡ 
˘בזמנם  ˘‡ף  ‰י˘יב‰  ר‡˘  מו"ר  ובי‡ר  "‚מר‡".  ע„יין  ‰י‰ 
למ„ו ‡˙ ‰מ˘נ‰ עם ‰‰סברים ו˜ו˘יו˙ ‰‡מור‡ים, ‰נ‰ בזמננו 
‚מר‡  לימו„  ‚ם  כן  ˙‡מר  ל‡  ˘‡ם  למ˘ניו˙,  ‰פירו˘   ˙‡ י˘ 
˘לנו ל‡ י˘וו‰ ללימו„ ˘למ„ו רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים ‡˙ ‰‚מר‡, 
וכן ‰ל‡‰. עכ˙"„. וכ"כ בספרו ‰' נסי ‰נ"ל (עמ' לב), ע"˘. ומכל 
מ˜ום ‰יום מˆוי בכל בי˙ כנס˙ סיום מסכ˙ ולכ˙חיל‰ י˘ ללכ˙ 
מ˜ום  לו  ו‡ין  ˘‰פסי„  ומי  ממ˘,  ‚מר‡  מסכ˙  סיום  ול˘מוע 
ל˘מוע סיום ‚מר‡ יכול ל‰˜ל ‚ם ב˘מיע˙ סיום מסכ˙ מ˘נ‰. 
ובעי˜ר ‰„ין נמˆינו למ„ים ˘˜טן ˘‰‚יע לחינוך וסיים מסכ˙, 
‰ו‡  פוטר  ולכן  מˆו‰,  סעו„˙  וסעו„˙ו  טוב  כיום  סיומו  נח˘ב 
בסיומו ‡˙ ‰בכורו˙ ‰˘ומעים סיום ‰מסכ˙, ו‡ף בכורו˙ ‚„ולים 

‰חייבים במˆו˙. [מ˙וך ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סימן לז].

נמ˘כ˙ חלו˜˙ ˜ונטרס "‰‰˙˜נים ב‰לכ‰" לב˙י ‰ור‡‰, מורי ˆ„˜ וכוללים ‰עוס˜ים ב‰לכו˙ ט‰ר‰,
‰כמו˙ מו‚בל˙ וכל ‰˜ו„ם זוכ‰. ני˙ן לפנו˙ למייל ולפל' ‰ר˘ומים לעיל

‰˘‚ח˙ ‰ב„"ˆ לימו˙ ‰˘נ‰ בלב„

˘‡ל‰:
מ„וע למוˆר י˘ ב„"ı כל ‰˘נ‰ ובפסח מ˙חלף לב„"ı ‡חר? 

נו˙נ˙  חר„י˙  ‰ע„‰  ‰י˙‰  בעבר   .„
מוˆרים  על  ור˜  ‡ך  לפסח  ‰כ˘ר 
˘ל  מיוח„ו˙  ל‰נ‰‚ו˙  ‰מ˙‡ימים 
‰ירו˘למי".  ‰חר„י  ‰‡˘כנזי  "‰ˆיבור 
מוˆרים כ‡לו ˘‡ינם ב˘ימו˘ם במ‰לך 
מטעמם,  לפסח  ל‰כ˘ר  זכו  ל‡  ‰פסח 
למ˘ל: חמוˆים, פירו˙ יב˘ים, מ˘˜‡ו˙ 
 100% ıלים מו‚זים (פרט למי סו„‰ ומי˜

סחוט) ועו„.
˘ינוי  מעט  חל  ‰‡חרונו˙  ב˘נים 
מ˙חיל˙  ‰חר„י˙  ו‰ע„‰  זו  במ„יניו˙ 
ל˙˙ כ˘רו˙ על מ‚וון מוˆרים רחב יו˙ר. 
ˆמחי˙  ˜ˆפ˙  י˘  ל‡חרונ‰  ל„ו‚מ‡: 

ומיונז ו˜ט˘ופ ב‰˘‚ח˙ם.

‰כ˘רויו˙   ˙‡ רו‡ים  ‡נו  כ‡˘ר  לסיום: 
על  ‰פסח  לˆורך  כ˘רו˙ן   ˙‡ ˘נו˙נו˙ 
‰סכימו  ‡חרו˙  ˘כ˘רויו˙  מוˆרים 
ל‰כ˘יר ‡˙ ‰מוˆר לימו˙ ‰˘נ‰ בלב„, 
 - עˆמנו   ˙‡ מל˘‡ול  ל‰ימנע  נוכל  ל‡ 
בכל  ‰„ו˜  פי˜וח  י˘נו  ב‡מ˙  ‰‡ם 
‰‡„ם  כוח  מ‰יכן  ‰ללו?  ‰מפעלים 
‰‚„ול ‰נ„ר˘ כ„י לפ˜ח ל˙˜ופ‰ ˜ˆר‰ 
עו˘ים  ‰ללו  ‰מ˘‚יחים  מ‰  כך?  כל 
ב˘‡ר ימו˙ ‰˘נ‰ ומ‰ רמ˙ ‰מ˜ˆועיו˙ 
לברר  כ˘רו˙  ‚וף  יכול  כיˆ„  ˘ל‰ם? 
יסו„י  ב‡ופן  ברורים  נ‰לים  ול˜בוע 
לפסח  ייˆור  ˘ל  כך  כל  ˜ˆר‰  ב˙˜ופ‰ 

על כמו˙ מפעלים ‚„ול‰ כל כך?

לסיכום: ˘‡לו˙ ‰נזכרו˙ מ„‚י˘ו˙ ‡˙ 
‰ח˘יבו˙ ˘בˆריכ‰ ˘ל כ˘רו˙ ‡מינ‰ 

ומ‰ו„ר˙. 

1. י˘ חומרי ‚לם ˘מורכבים מע˘רו˙ ‡ו מ‡ו˙ חומרים ˘ונים, ו‰פי˜וח ‰י˘יר על כולם 
˜˘‰ ביו˙ר. ‡ח˙ ‰„ו‚מ‡ו˙ ‰מרכזיו˙ לכך ‰י‡ נו˘‡ ˙מˆיו˙ טעם וˆבעי מ‡כל (‰מˆויים 
˘ונים,  ‚לם  חומרי  מע˘רו˙  למעל‰  לעי˙ים  מכיל‰  ˘כזו  ˙מˆי˙  כל  רבים),  במוˆרים 
ו‰פי˜וח על כולם ˜˘‰ ע„ בל˙י ‡פ˘רי. מ˘ום כך על כל מוˆר ˘מכיל ‡ח„ מן ‰חומרים 
כל  על  מיוח„  פי˜וח  י˘  ‡ם  (‡ל‡  לפסח  ‰חר„י˙  ‰ע„‰  ˘ל  כ˘רו˙  ˙ינ˙ן  ל‡   - ‰ללו 

‰מרכיבים).


