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 ה"עגליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

 בן גורג'יה זצוק"ל   עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

פסח ות  הלכ

 שאי השיעור: נו

.  נוהג בהן איסורש  אדםת לקטניומהנאה  .  ברירת האורז קודם הפסח   עבודת יד או מכונה.  מצה שמורה.הקפדה על  

ה פחות  אכיל.  הכשר לתרופות.  מאכלי בעלי חייםכשרות ל.  חמץ  ום שהניחו על גבייחהכשרת מ.  לאורז  כשרות

 . לסמוך על מכירת החמץ.  ורפומרי ניקוי ואיהכשר לח.  משעריםד  ת מכונה וכיצכזית במצשיעור  .  מכזית

 

 הקפדה על מצה שמורה 

 מצה שמורה?  להקפיד לאכול  יך צרהאם שאלה:  א. 

הרב:   לשניתשובת  התשובה  את  הסדר  חלקים  נחלק  ליל  לגבי   ,

 ח. שאר ימי הפסולגבי 

הסדרלהמצות   ש)  ליל  בקערה,  מנהמצות  הכזיתיחים  ות  וכן 

   - (שאוכלים אחר ברכת המוציא ובכורך ובאפיקומן

מ ערוךכתב  בשולחן  ס"ד(  רן  תנ"ג  בהם    :)סי'  שעושים  החטים 

מצוה  קצירה   ,מצת  משעת  מים  עליהם  יפלו  שלא  לשמרן    , טוב 

 . ולפחות משעת טחינה 

)שמות י"ב   ת""ושמרתם את המצוהטעם לדבר הוא משום שכתוב 

כלומר  י"ז( א,  חמץ,  תהיה  לא  שהמצה  מספיק  צריך  שלא  לא 

 לשמור אותה. 

טחינה,  משעת  רק  אותה  לשמור  שצריך  שכתבו  מהפוסקים    יש 

שיישפך  שא מצוי  מים,ז  צריך  ו  עליה  משעת  לא  אותה  לשמור 

  שמור אותה ויש שסוברים שכבר משעת הקצירה צריך ל  הקצירה.

 . לשם מצת מצוה 

ו""שכתוב  רואים    כולם רגילה"  ההבדל  ושמורה",  ה  מצמצה 

שמורה    , הוא   ביניהן  היא  רגילה  טחינה,  שמצה  משעת  שרק  רק 

עלימא יבוא  הקפידו שלא  מיז  הכוונה  )  ,םה  באו  אין  שקודם לכן 

ים  ומן הסתם אנחנו אומר ה פיקוח והשגחה,הימים, אלא לא  על זה 

מי זה  על  בא  מו  ,(םשלא  כשרות  הללו  אבל  ןהדי  עיקרהמצות   .

ערוך   השולחן  מרן  לשלכתחכתב  צריך  שמו לה  מצה  רה  קחת 

וזה הכוונה   של "מצה שמורה", שבזה יוצאים ידי  משעת קצירה, 

 . חובת כל הדעות

ל הפסח המצות  ימי  שא  שאר  מה  ב וגם  עצמו  וכל  הסדר  ליל 

אוכל את המצה  אינו  אז  ש,  בשלחן עורך עם התבשיליםבארוחה  

 – אלא רק כדי לשבועלשם מצוה 

להקפיד על    חיובהיא שבזה אין  עות דברי מרן השולחן ערוך משמ

 מצה שמורה. 

כתב ו החיהרב    כך  ס'(  יםכף  מרן  דמש  , )ס"ק  חטים  ברי  שכתב 

בהן   מצוה  שעושים  שמצת  לשומרן  משעת  טוב  מים  יפלו  לא 

שקצירה,   שאמשמע  מה  מ  וכליםלגבי  או  לשבוע  כדי  ה  בארוחה 

הפ ימי  בשאר  צרי  סחשאוכלים  שימור לא  רגילה    ,ך  מצה  וגם 

 כשרה לכתחילה. 

 

 

 יותמעש לכותה
 ט"אשליוז זמאי ח-מצליחשל מורנו הגאון הרב  שיעורו 

 ט מ"קגליון 
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שאר  בשגם    חרוניםנים ואשוהרבה רא  משמע מדבריומכל מקום  

שמורה  תהיה  יד ש, כאשר אדם אוכל מצות עליו להקפימי הפסח

 ח אות נט(. בכה")עי'  משעת קצירה. 

מ גם  נראה  )פ"ה  הרמב"םדברי  כך  ומצה  חמץ  אמרו    (: בהלכות 

יו  שלא יבוא על  , פסחגן שאוכל ממנו באדם ליזהר בד  חכמים צריך 

ל האדם להקפיד בכל  עיא ששמעות דבריו המים אחר שנקצר. ומ

 ה. תהיה שמורה משעת קצירל שאוכ ה המצ הפסח שימי 

ב משעת  גם  שמורות  יהיו  שהמצות  שצריך  מבואר  הרי"ף  דברי 

מצוה(.   למצת  דוקא  שהיינו  כתב  )ולא  יש  ואמנם  קצירה 

ומסבירים  מעש כך,  על  ידוע  ונתו  שכוהרמב"ם    דברירערים  אם 

אבל אם לא    אסור,   –שנקצרו החטים באו עליהם מים    לנו שלאחר 

גם בדעת    ידוע לנו אין בזה בעיה ומותר לאכול בתוך ימי הפסח. 

 . מצוה תדוקא לגבי מצא פירשו שכוונתו הי ף הרי"

רביםלמעשה   ימי  במשך  נוהגים  רבים  לאכול    סח פה  כל  להקפיד 

לכן  אין בזה חיוב,  כיון שומכל מקום    . קצירהמצה שמורה משעת  

עת  שמורה משה  קושי אחר לאכול מצמי שיש לו קושי כלכלי או  

כ במ  קצירה ימשך  החג  ל  יוסף  –י  הגר"ע  מרן  עמ'    כתב  )חזו"ע 

 . מצה רגילה ת נדרים ויוכל לאכול שיעשה התר ריח(

להדגיש כי מצה שמורה שאין פירושה עבודת יד. יש מצות    חשוב

מצה  מכונה   לאכול ושמורה.  שהם  ענין  הח  כל   אין  ה  מצ  ג ימי 

  , ר ימי החגאה בשצת מכונ לקחת מ לכתחילה יכול אדםבודת יד, וע

חוץ מליל הסדר שהמצות של הקערה והמצות של הכזיתים צריך  

 ונרחיב בזה בס"ד.   שיהיו עבודת יד.

למצת מצוה בליל הסדר, דהיינו המצות שמניחים בקערה  לסיכום: 

המצוה של  הכזיתים  בשביל  שאוכלים  ראווהמצות  ביות ,  ר  י 

יהייד שלהקפ וכמו מצהן  ו שכתב מרן  ות שמורות משעת קצירה 

כדי לשבוע,  וכלים בשאר ימי הפסח  אבל המצה שאחן ערוך.  השול

ה שגם  להדר  מאד  ומומלץ  משראוי  שמורה  תהיה    קצירה,   עת יא 

בלבד   טחינה  משעת  ששמורה  רגילה  מצה  לאכול  שמיקל    –ומי 

 . מותר לכתחילה ואין בזה איסורהדבר 

 ודת יד או מכונה עב

שאלה:   להקפיד  הב.  צריך  הסדראם  שבקערת  וכן  )  במצות 

לקחת מצה עבודת יד, או שאפשר לאכול    (כזיתות של מצת מצוה

 מצת מכונה )מדובר על מצת מכונה שמורה משעת קצירה(? 

אין לשין מצת  רוך )סי' ת"ס(:  עכתב מרן בשולחן  :  שובת הרבת

 . טןולא על ידי חרש שוטה וק ,מצוה ולא אופין אותה על ידי נכרי 

מפ הוא  לדבר  המצות"  ניהטעם  את  "ושמרתם  וכתבו  ,  שכתוב 

ועוד(, הרשב"א  הראשונים )השאילתות  ם לא אתה  שא  בתשובה, 

שמשהו הא  את  ה  בצק מר  אותה,    גוי אלא  לך  לש  שברור  למרות 

עומד    בצק שה אתה  החמיץ,  בכלא  לש  שהוא  הכח    ל ורואה 

שצריך,   כמו  ועובד  ידי  ובמהירות  בזה  יוצא  לא  כי  עדיין  חובה 

 של ליל הסדר.  ך לשמר את המצה לשם מצוהכתוב שעלי

ב מפקפקים  הרבה  יש  ללכן  למרות שברור  מכונה.  שמצת  אין  נו 

ומות חמץ  בכשם  לאוכלה  הפסח, ר  ימי  מקום    ל  בשביל  מכל 

שעה  דהיינו שב  , צריך מצת מצוה   אוכלים בליל הסדרש  ותהכיזית

, ולפי זה  של ליל הסדר  ה לשם מצת מצוה שעשו אותה שימרו אות

 לכאורה אין אדם יוצא במצת מכונה. 

יוסף מרן   )  הגר"ע  דעת  יחוה  בשו"ת  בזה  י"ד(דן  וכתב  סי'   ,

אומר "לשם מצת  המצות    ת מכונאת  מפעיל  האדם  קודם שאמנם  ש

הפעולה ברגע הראשון  עדיין זה לא מספיק, כי אמנם  , אבל  מצוה"

,  יותר   ו אין את הכח של  בל לאחר מכן אהיא מכח האדם המפעיל,  

יכו  ללכת לישון  הוא  לכאורה    והמכונה תמשיךל  ולכן  זה  לפעול, 

 . "מצוהמצת "לא נקרא שהאדם עשה את ה

הגאון רבי  יניהם החזון איש,  גדולי עולם, ובכמה  ומכל מקום יש  

הגאון מהרש"צבי פסח פר להקל.  אנק,  בזה  ועוד שצידדו  שכל  ם 

ממשיכ שהמכונה  ידו מה  על  שנעשה  נחשב  זה  לפעול,  ל ה  כן  . 

דעת  העלה   יחוה  יד,  בשו"ת  עבודת  מצת  לקחת  ובשעת  שעדיף 

   משעת קצירה.מצת מכונה אם היא שמורה הדחק יוצא ב

רבי משה הלוי זצ"ל  בנו הגאון הגדול  מורנו ור מעט נופך.  יף  נוסו

ת למשה  בספרו  ההיתר  ח"ב  פילה  את  מאד  הדין  חיזק  שמעיקר 

 . , והוא כתב שם טעם מתוק מדבשמצת מכונה ם ידי חובה ביוצאי

את   יש מצוות שצריונסביר  לעדך האהטעם שלו.  ,  בעצמו  שות ם 

שחיטה,   "וזוכגון  בפסוק  צריך  שכתוב  שאתה  ומשמע  בחת", 

כשרה על ידי מכונה,    בסכין   רנגולת נשחטה מאליה לשחוט. אם הת

"וזבחת",  ,  ישחט   בעצמוהאדם  זו בעיה, כי התורה ציותה אותנו ש

 דם עצמו. של האצריך להיות המעשה 

"ו    עשיתם את לעומת זה, במצות שמירת המצות לא כתוב בפסוק 

"ושמ  המצות", שאכתוב  כלומר  תיעשרתם",  שהמצה  ה  פשר 

 יה לשם מצוה. לע אלא שאתה צריך לשמור  ,מאליה

אוהב לאכול מצות כל השנה  התורה אומרת לך שאם אדם    כלומר, 

, הוא לא  הוא לא חשב לשם מצוה סתם, לכן הוא אפה מצות  כולה ו

מצוה,   לשם  זה  את  שהוא  שמר  רבה  אפילו  במהירות  הכל  עשה 
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ם שמר  ד. אבל אם איצא ידי חובהלא    –החמיץ    וברור לנו שלא 

 ידי חובה. יצא  –לשם מצוה אותה 

לוקח    אם לכן   ואדם  ומים  מכונה  שם  קמח  ובתוך  מיוחדת  מהירה 

, זה נקרא שאדם  לשה, עורכת ואופה במהירות ,  צות שמערבבת למ

 לשם מצוה.  את העיסה משמר 

צאים  לא היינו יו  באמת  –אילו היה כתוב בפסוק "ועשיתם" מצות  

תוב  נה, אבל כיון שככושינו אלא המעאנחנו  כי לא  בזה ידי חובה  

על ידי    ושומר אותה לשם מצוהפיד  פיק שאדם מק, מס"ושמרתם"

ש לכך  וכנדרש,  מעשל  כשדואג  כראוי  יהיו  שלא יה  עליה    שומר 

שני המקרים  בזה לבין אם הוא לש בידים, ו . אין הבדל בין  תחמיץ

 כשר לכתחילה. 

גוי אפה את המצה  א מובן מדוע באופן שהרה לזה לכאופי  אבל ל

על  די  והיהו אם עמד  להיא פסולה ולא יוצאים בה ידי חובה ואפי

ולא צריך  די בו ושימר אותה, והרי אמרנו שיד זה שמשמר אותה 

 לעשות בעצמו? 

לזה,   אמרו  התשובה  אדםחכמינו  חברו".  מש  "אין  שביד  מה  מר 

ות אם  , לראפקח עליואתה יכול רק ל ,את העיסה  שהגוי לש בשעה 

אלא   ה תלוי בידים שלךהחמיצה, אבל אין ז העיסה החמיצה או לא 

הגוי יכול לעשות מה שרוצה, אם ירצה יגביר את המהירות ואם  

שלך    םלמעשה שימור העיסה אינו בידיירצה יאט אותה, ונמצא ש

 אלא בידיו של הגוי. 

הדבר   דעת  מכונה.  בשונה  אין  לומרלמכונה  אפשר  שהיא    ואי 

שהאלא    , משמרת אהאדם  למשמר  הוא  ותה  פעיל  את  נחשב 

 את בה ידי חובה. פשר לצואה, העיס

מכונה לסיכום:   במצת  חובה  ידי  לצאת  יכול  אדם  הדחק  ,  בשעת 

 בלבד שתהיה שמורה משעת קצירה. ו

שבקער שהמצות  להדר  משתדלים  שכולם  כמובן  ושל  אבל  ה 

עבוד יהיו  ידהכזיתים  שהסבר  , ת  שוכמו  ודאי  נו  מתקיים  בזה 

תה ומשמר  עצמו לש אום בת", שהאד"ושמרתם את המצו  סוק הפ

 ץ. חמישלא תאותה 

 ברירת האורז קודם הפסח 

לברור את  להזדרז  האם צריכים  ,  פסח האוכלים אורז בג. שאלה:  

 הפסח? חג  קודם  האורז 

 הפסח. אין צריך לברור קודם תשובת הרב: 

ה האורז  לברירת  שמא  הסיבה  החשש  מפני  בו  יא  מעורבים 

אבל גם אם    ,חמשת מיני דגןמיתר  גרעינים של חיטה ושעורה או  

חמשת מיני דגן, הגרעין אינו חמץ עד שיבוא במגע עם  מעורב בו  

 .מים

ז, אבל גם אם  זה נדיר מאד למצוא גרגרי דגן בתוך האורבזמננו  

צורך    אין.  שום בעיה להוציא אותם ולשים אותם בפחאין    –מצא  

כי הוא לא חמץ, והאורז כולו כשר גמור, ולכן    יר לשרוף את הגרג

א  אין שום ענין ר  .ם הפסח קודת האורז  לברור  אש  כך פסק מרן 

 פרק ט'(. ה' נסי )ח"ב  בספרו  אשליט"הישיבה 

 נוהג בהן איסור ת לאדם שקטניומהנאה  

חזיק  הם מותר לי ל אה  לא אוכלים קטניות בפסח,אנחנו ד. שאלה: 

במבה אורז  כגון   מרקט שברשותי קטניות בסופר עוגיות  ,  בוטנים  , 

 ? (וכדומה) ותטנילאוכלי ק 

 מותר. תשובת הרב: 

ם  נם הרבה בתים שמוכריאצלנו בבני ברק ישהיה. מעשה ש אציין ו

בערב פסח נכנסתי לבית    ולפני כמה עשרות שנים,  בגדים וכדומה

,  ם הילד הקטן שלי. באתי עת כיפה וציצית לחגכזה וביקשתי לקנו

הם אוהבים לצעוד  היא של ילדים דרכם שועמדתי יחד אתו בפתח. 

קדימה אחד  וצעד  קצת  ,  נכנס  בימהוא  כש  נימה פהילד  ד  חזיק 

כשהוא  אלי בעל הבית ראה את זה ונחרד, הוא מיהר שקית במבה.  

"אנח אאומר  לא  בבקשה נו  קטניות,  מכאן" שהיל  וכלים  יצא  .  ד 

א אחורה.ותו  כיבדתי  פסיעה  הילד  את  פחד  הבית    בעל   והוצאתי 

שלא ייכנס  ואסור,  , זה בטנים  כי הילד נכנס עם שקית במבה,  מאד

 לבית שלו חמץ. 

 . , אבל מה שהוא אמר זו טעות לא הערתי לו באותו הרגע  םאמנ

אלו דברים שיוצאים בהם  א(:  ס"' תנ"ג )סי  בשלחן ערוך  כתב מרן 

מצה חובת  שועל  :  ידי  ובשבולת  ובכוסמין  ובשעורים  בחטים 

אבל לא באורז ושאר מיני קטניות וגם אינם באים לידי    ,ובשיפון

 . ומותר לעשות מהם תבשיל  ,חימוץ

מרן  כלומר באורשא  כתב,  איסור  שום  שם  והרמ  ,זין  כתב  "א 

מוסיף הרמ"א שאם בתוך  שכנז להחמיר ואין לשנות.  שהמנהג בא

גרג נפל  אורז  התבשיל  את  יוצשרק  מותר,  שיל  התב  –יר  יא 

 הגרגיר הזה מתוך התבשיל. 

וכותב הרמ"א  להשאי   ממשיך  בבית.  מינ  רשמותר  קטניות  אין  י 

וכתב    ,בפסח   בית ז באור  הות שקים של ששכנזי להלא  איסורשום  

יכול גם  ם, כלומר שיהנות מההמשנה ברורה שהוא הדין שמותר ל

 ת הללו. למכור את האורז והקטניו
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ש לאהמנהג  נהגו  אכילהם  מסור  הוא  בפסח  אורז  חשש  ת 

ם  ע  וחוששים שלא יתבשל להם יחד  שם גרעיני חיטה   מעורביםש

 . איסורבזה שום אין   –או להחזיק אותו בבית למכור האורז, אבל 

 לאורז  כשרות 

רק  רוב הספרדים נוהגים לאכול אורז בפסח, ויש לשים לב לקחת 

 סח. עליו כשרות לפאורז שיש  

עצמו,   לא באורז  היא  חי  הבעיה  דבר  קטניות ולאאורז הוא    וכלי 

הבעיה היא אחרת, ובזמנו עורר על כך מרן ראש  יה.  אין שום בע

שליט"היש שיבה  הבא,  ח אריזה  תי  היה  זה  ארזינה(  )בזמנו  ברת 

והסולתש הקמח  את  לארבאות  תמשיםמש  אורזים  מכונות    יזת ן 

ואורז ופעמיסולת  שאינם,  המוצרים  ם  בין  ומנקים  שעל  ,  יתכן 

דגן,   של  קמח  יש  מהאורז  הוא  לסיר,  וכאשר  האורז  את  כניס 

למע כל  שהקמח  את  ואוסר  האורז  עם  יחד  ומתבשל  מחמיץ  ה 

 הקדירה כולה. 

ש להדגיש  פעם  בלא  יש  הקמח    םשרואיכל  מוכיח  אורז  על  זה 

שלש קמח  האו  הוא  על  לפעמים  שרואים  הקמח  הוא  חיטה.  רז 

עצמו, שכא האורז  הקמח של    , לפים את האורזר מק ש בדרך כלל 

  ר הזה בעיה כלל אין בדבנראית כמו קמח,  ה שיוצאת מתוכו  האבק

מותר.  וה שאמרנבעיה  הדבר  את היא  ו  כפי  לפעמים    שאורזים 

 ת. ורז והחמץ באותם מקומו הא

ראש   מרן  שבזמנו  זה    תריע ה  אליט"הישיבה  להיזהר  על  רבות, 

 יו הכשר לפסח. רק אורז שיש עללקנות  

שהם בדקו את כל האורז, אלא   אין הכוונהכשר לפסח"? ה מה זה "

  ן וראו שהקו את המכונות  דהאורז ב  אריזת  םדקוההכשר מעיד ש

 . ואין חשש של שאריות קמח או סולת ותקינ

כאן בבני  ויות  בין שתי כשר  ומה עצמחלוקת  היתה  לפני כמה שנים  

נזכיר את ששברק   הסתדרו מותיהן,  לא  הם  בעבר  ,  היום  זו  אבל 

)לא זו של הרב לנדא אלא  הכשרויות  אחת  .  נוראההיתה מחלוקת  

בסוף בני    שכן יעקבמישיבת  חדר אוכל של  מקום ב  ההשניה( לקח 

אך  והכל  לפסח  מוצרים  עשו מכירת  ושם  בהכש   ברק,  לא  ר  ורק 

 רק. של בני ב  המקומית  של הרבנות 

לשם   לקנות  ניגשתי  וראיתיכדי  עצמעש  אורז,  האריזה  אין  ל  ה 

כשרות   של  אלא  חותמת  מדבלפסח  היש  עם  "כשר  קה  כיתוב 

לסמוך  ך שלא  שתמיד מרן הגר"ע יוסף עורר על כ  פסח". ידעתיל

בהחלט שעל מדבקה   יתכן  מכי  היהודי  זה  את  ולכן שאלתי  זויף, 

זו מדבשהפעיל את המקום   ייתי.  בעכאורה  קה זה לעל כך, שאם 

מתחת המדבקה כתוב הכשר של  זו לא בעיה, כי  הוא השיב לי ש

ולא    כנזים כיון שהם אש, והכשרות השניה )שהתנגדה לרב לנדא(

או יכואוכלים  לא  הם  בפסח  ולכן  רז  כשרות,  זה  על  לתת  לים 

הדביקו מדבקה על החותמת שלהם והשאירו רק את ההכשר של  

 הרבנות. אבל זה בסדר גמור. 

בכך והוא אכן היה בטוח בדברים שלו.   אם הוא בטוח  אותו שאלתי

, אבל הוא אמר לי שהוא יודע  הזכרתי לו את הבעיה של הניקיון

 והאורז הזה נקי. מכך 

כמה   משם  המשפחה    קילו קניתי  בשביל  וגם  בשבילי  גם  אורז, 

תחתי את הקילו הראשון, וראיתי  פרצו גם הם לקנות.  המורחבת ש 

 תי. לא ראי מעודיר ששם דב

קוד היה  הפסחזה  הם  בתוך  רואה  אני  ברירה  כדי  ותוך  אורז  , 

אז  מעולם  .  צימוקיםו  שקדים אבל  כזה,  דבר  לראות  לי  יצא  לא 

י שלא ניקו את  וודאי הוא לא נכון,  אחראי אמר לשמה שההבנתי  

קודם   האורז. המכונות  שמצא  אריזת  לא  שרגילים  זה  משהו  תי 

וצי  למצוא, שקדים  מצאתי  שאלא  למצמוקים  כזה נדיר  דבר    וא 

 באורז. 

יש    בעת. א על המגלא על הזקן ולה נתן לי סימן שלא לסמוך  הקב" 

 מוך. סתאל  –על כך   ותאחרי חלוק ש ם, ואם אין אדהוראות 

אחריות שום  היתה  לא  כך   כאן  בעלמא  על  מדבקה  שמו  ,  אלא 

 . ובן שהחזרנו למוכרים את הכלכמו

ונה  ק ש ים, אדםחי ך כשרות על דבריםם לא צריצריך לדעת שאמנ

אינו   אגסים ברחוב  עגבניות  ו  או  לפסח,  כשרות  מספיק  צריך 

כי גם הוא חי,    לכאורה גם באורז זה אותו הדבר  לשטוף ולאכול.

זאת  בכל  הזה   ולהיכ  אבל  בדבר  בעיה  את    להיות  ניקו  שלא 

ולכן חשוב לקנות אורז אך ורלפני אריזת האורזהמכונות   ק עם  , 

 כשרות לפסח. 

אינו אוכל קטניות בפסח, ורוצה להביא  אשכנזי שיהודי  נשאלתי מ

 אסור? ם הדבר , האלתוכי שלו גרעיני דוחן 

שלפי   המה  דברי  ש  רמ"אהזכרנו  הרממותר,  הדין  כתב  "א  כי 

האשכנזי בשמנהג  דוקא  הוא  להחמיר  אבל  ם  קטניות,  אכילת 

ול להביא  יכח  אדם שאינו אוכל קטניות בפסולכן    . מותר  –נות  ליה

 דוחן. לתוכי שלו גרעיני 

 חמץ  ו ם שהניחו על גבייחהכשרת מ

שאלה:   שרג  מיחםה.  שבת  עליו  של  להניח  בורקסים  ילים 

 אם ניתן להכשירו לחג? הוכדומה, 
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גדולה. יש כאן מיחם  לכאורה יש בדבר הזה בעיה  הרב:  תשובת  

שלו   המכסה  הכשר  הנישעל  צריך  שהוא  הדבר  וברור  חמץ,  חו 

 לפסח. 

את    ר להכשיצריך    –  בלבד   פעם אחת   הניח עליו חמץ   גם אם אדם

 . המכסה 

ורוב  שכלל  יש  ואמנם   אחרי רוב תשמישו,  תשמישו של  הולכים 

 המכסה הוא במים ולא בחמץ? 

נאמר   הזה  שהכלל  היא  לכך  לגבי  התשובה  ההכשררק  ,  אופן 

בהגעלהב או  כ   ? ליבון  בעירויבתוך  או  ראשון  נאמר    ? לי  זה  על 

ת רוב  שלפי  הכשרו  הכלל  כך  נעשה  אם    –שמישו  השימוש  רוב 

הכשרו  נוזלים,  באמצעות    ללא  נעשה  תשמישו  רוב  ואם  בליבון, 

 נוזלים, הכשרו בהגעלה. 

עלא צריך  ה  בל  לא  או  הכשר  צריך  האם  חד  התשובה    –שאלה 

 משמעית שצריך הכשר. 

דו לוגמאניתן  יש  אם  אחת  אד,  פעם  בו  שהשתמש  בשרי  כלי  ם 

.  ך הכשר או לא? הדבר ברור שצריך הכשר בלבד לחלב, האם צרי 

ה  הוא  רק  שתוהלא  בו  אמש  לחלב?  אחת  שאפעם  הדבר  לא  ין 

)ורק לגבי באיזה אופן יכשיר    וגם בפעם אחת צריך הכשר   נהמש

ן,  ק בעני. ולכן אין ספאת הכלי, בזה הולכים אחר רוב תשמישו(

צריך    –חמץ  דבר  תמש במכסה בעם אחת בלבד אדם השוגם אם פ

 . 1שר הכ

ישיבה  אש הכיצד אופן ההכשרה? לכאורה צריך ליבון, אבל מרן ר

נימ' נסהספרו  כתב ב  אשליט" וצירופים להקלי כמה  , שאין  וקים 

 המכסה טעון ליבון, ודי בהגעלה.  

שם  הרב  מדברי  עמוד  )ו    ונראה  קומקוםב  י "קלעיל  שאם   (ערך 

יש  לכתחלה  פן קבוע להניח מאפה על מכסה המיחם,  רגילים באו

אך  )ורק בדיעבד מועיל הגעלה(. ף בפסח את מכסה המיחם. להחלי

ה על  הניחו  רחוקות  לעתים  רק  בורקסים  אם  די  ומכסה  כדומה, 

   . לכתחלה בהגעלה 

רגילי באם  ויש  ם  בעייתי  זה  באמת  בו,  להשתמש  קבוע  אופן 

אלא  ,  אופן קבועהמיחם, אבל אם זה לא בסה של  ליף את המכלהח

רחוקות   לעתים  ארק  וכדומה,  בורקסים  עליו  צריך  הניחו  מנם 

 ולא צריך ליבון. שון  הכשירו, אבל די לו בהגעלה בכלי ראל

אם המכסה סגור מלמעלה, אין המיחם טעון    –לגבי המיחם עצמו  

 דהוי נ"ט בר נ"ט דהיתרא. הכשר. 

 
 . ה בתשובה שנדפסה בספר תורת חיים ח"אוהארכנו בז 1

או שיש נקבים במכסה המיחם,  ם,  נסו פירורייש חשש שנכאם  אך  

החמץ  אם  ו את  ספגו  המים  הנקב,  מקום  גבי  על  החמץ  את  הניח 

 הדין הוא שהמיחם טעון הכשר. ,  באופן ישיר 

יחליף  קבוע,  ל המכסה שלו חמץ באופן  ם שהניחו עמיחסיכום:  ל

הניחו עליו חמץ, ואפילו  פעמים  רק לאבל אם    ,את המכסה לפסח 

 ראשון.    , ודי להגעילו בכליהכשר טעון  המכסה –ת פעם אח

 מאכלי בעלי חיים כשרות ל

 בעלי חיים? מאכל על לפסח  תעודת כשרות  צריך האםו. שאלה: 

התשו ע רב:  בת  בשולחן  סעיפים  שני  יש  בקצרה.  רוך,  נאמר 

ס"ב סיב תמ"ב  רב  וכת  מן  ואינה  שעיפשה  לאכילת  שהפת  אויה 

כלומר ש לאאהכלב,  יכול  אינו  כלב  אותה, הפילו  פת מותרת  כול 

להקל יותר,  מרן  וסיף  ד' ה בסעיף  אבל  ער.  בהנאה ואינו צריך לב

ר לקיימו  כתב שדבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, מותו

 בפסח. 

כדי שיהיה מותר  ' משמע שמסעיף בכאורה יש כאן סתירה, כי  ל

יהיה   שלא  צריך  ואילבהנאה  הכלב,  לאכילת  ד'  ו  ראוי  מסעיף 

 משמע שמספיק שלא יהיה ראוי לאכילת אדם. 

אפילו  ם אחרים, יש להקל  שחמץ המעורב בדבריהוא    החילוק אך  

שראוי לאכילת כלב )מפני שנפסל לאכילת אדם(. אולם חמץ בעין  

 כל זמן שראוי לאכילת כלב. , אסור  (שאינו מעורב)

כלביםא של  לאכיל  )דוגלי(  וכל  ראוי  אינו  ן  ולכ  אדם,   תלכאורה 

 יהנות ממנו. הוא שיהיה מותר ל הדין

ן האנשים אוכלים אותו כי  שאיכון,  ומרים שהדבר אינו נ אאבל יש  

בים  נו ראוי למאכל אדם. ולכן יתן לכלשאי  מפונקים ולא ברור   םה

 (. רבים  םמיני תחליפי מזון הכשרים לפסח )מצויים כיום

  ואינו ראוי לאכילת אדם כלל אבל במאכל לדגים יש להקל, הואיל  

חמץ()ו תערובת  רק  להקלהוא  יש  לפיכך  אור    . ,  בשו"ת  )וע"ע 

 ספר ה' נסי ח"ב פ"ט סכ"ח(. עמ' צד, ובלציון ח"ג 

 הכשר לתרופות 

 שר לפסח? האם תרופות צריכות הכז. שאלה: 

טבליות  לבליעה או סירופ. ה תרופות  יש הבדל בין  בת הרב:  תשו

טעלבליעה  כלל  בדרך  איסור מ,  בזה  אין  ולכן  פגום,  ומותר    ם 

 ח. בולעם בפס ל

בשולח  כתוב  ערוך  אמנם  ס"ט(ן  תמב  שרוף  שאפילו   )סי'  חמץ 

  הדבר ילו שאינו ראוי לאכילת כלב, מפני שעצם  פואכול  לאאסור  

 זה מראה שהוא מחשיב אותו כאוכל.  , ם אוכל אותודשא
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מקום להקל.    ומכל  יש  את  בתרופות  אוכל  האדם  שאין  לפי 

לאוכל,  התרופות   שמחשיבם  לרפואתו.  מפני  להם  נזקק  כי  אלא 

פלה  ן כתב בספר יד אברהם יו"ד סימן פד ס"ט. וכ"כ בשו"ת ת)כ

ו ח"ב.  ש למשה  מטעם  היקל  דעת  יחוה  .  בתערובת החמץ  שו"ת 

 (. העמילןהעטיפה מעל  לא המרפאים ו  דעתו על הרכיביםו

תן  ליטול או מותר    –יעה  ולכן מן הדין כל התרופות שניתנות לבל

 בפסח. 

,  ת לפסח רופות כשרומש דוקא בת שתל ולהתדהשל  מכל מקום טוב

 כשרות לפסח. ניתן להשיגם בת כיום ואכן רוב התרופו

כלל    ופסירבל  א ערבבדרך  ולכן    הוא  לפסח,    טעוןלחיך,  הכשר 

אסור וא לפסח  כשרים  אינם  בלשתות    ם  בין    ויניחם.  פסחאותם 

 ויקנה תרופות אחרות.  לגוי  הדברים המכורים

שר לפסח והשני אינו כשר  יש שני סוגים, אחד כ  באקמול לדוגמא

להיז  פסחל ויש  להנשעשוי מחמץ,  בין החמהר  אותו  ר  המכו   ץיח 

 יהיה בבית. לגוי ולהצטייד לעזרה ראשונה בסירופ כשר לפסח ש

 ה פחות מכזית אכיל

פסח, האם צריך לברך  נה בצת מכוכל חצי ממאדם שא ח. שאלה:  

ברכה אחרונה  שות כי  בורא נפ יברך  או שלא  מכזית,  פחות  אכל 

 כלל? 

 ן. יש כאן שתי נקודות, ונתייחס לשתיה רב: ה ובת תש

אכילה   על  השאלה  עצם  מכזית  לגבי  כל    –פחות  שאוכל  אדם 

ואוכל  בלי  גם  שהוא    מאכל אינו מברך  קשר לפסח  מכזית,  פחות 

 לו אם אכל לחם או עוגה פחות מכזית. , ואפיברכה אחרונה כלל 

 משערים ד  ת מכונה וכיצכזית במצשיעור 

שחצי מצת מכונה זה פחות  יש חושבים    –לגבי חצי מצת מכונה  

 ת.זימכ

כי   נכון,  לא  זה  בנפח  אבל  חכמים, כולם  כל השיעורים ששיערו 

משנה, וככה כתבו עוד  כתב הרמב"ם בפירוש ה  ולא במשקל. כך

רא ואחרונים.שופוסקים  פסק    נים  הגר"וכך  בשו"ת  יוסף    עמרן 

 . )ח"ב עמוד תקיח( ן עובדיהחזו

מ בדברי  כך  גם  תמ"א  הרבואר  על  )סי'  שכתב  ירקות  פ"ו( 

, ואם משערים במשקל  למעך את החלל ם צריך  ים אותשכשמודד

שהולכים אך ורק על פי  מפני  לל? אלא  מיעוך הח צריך  מה  לשם  

 נפח. 

האם הולכים אחר הנפח או אחר  ,  להדוסערה ג  בנושא  נו היהזמב

שהמשקל.   הגר" מפני  הפה  וסףיע  מרן  על  כתבו  ש  וסקיםעיר 

במש  ששיעור להיות  צריך  של  חלה  מאות,  שנקל  וארבע  קילו  י 

אוהרב   שהנפח  דבריהם  על  צריהעיר  להיות  מנם  ליטר  ך  שני 

מאו אבלוארבע  והב  ת,  היות  יותקמשקל,  קל  די  מח  מהמים,  ר 

להושש  שישים  מאות    שש  בקילו בחלה כדי  ]ובזמננו    .תחייב 

 ק"ג[.   1.560 בשיעור גרם, די 3שנתברר שהדרהם פחות מ

היה   צעיר הרב  מאד  אאז  נידו  וממש  ורדפו  ,  הזה  הדבר  על  ותו 

' ירחם, וכל זה בגלל הסיבה הזו, שהרב  אותו, והרב ממש חלה וה

שה היה  הוכיח  הקודם  כי  מנהג  במ  כך טעות,    ערוך שולחן  פורש 

 . הולכים על פי נפח ולא על פי משקל בהלכות חלה ש 

י שביארנו שדעת הראשונים ומרן השלחן ערוך והרמ"א שכל  אחר

כן   אם  במשקל,  ולא  בנפח  הם  חז"ל  שאמרו  יש  המידות  כיצד 

 לגבי אכילת מצה? לנהוג 

ש מצמי  ייקח  אותה,  ויבדוק  מכונה  מכונה  מצא  ת  מצת  שבשליש 

ולא ניכנס אליהן  שוטות לבדספק. יש שיטות פ  יש כזית בלי יקה 

 אבל הדברים ברורים.  ,עכשיו

ששיעור   נמצא  מדוייקות  מכונה,  כזית  בבדיקות  בין  הוא  במצת 

 . גרם תשע לאחד עשר 

ש זיש  אולי  כי  להחמיר,  לאכול  רוצים  רוצה  הוא  מספיק.  לא  ה 

ואין  מצ בעיה באמת  ת מכונה שלמה כדי להתחייב בברכת המזון, 

 . להחמיר

יותר  . אדם לא יכול לומר שהוא רוצה לאכול  אבל אי אפשר להקל 

מ מכונהצמשליש  עשרת  מאחד  יותר  ברכה    ,  לברך  ולא  גרם 

 אולי אין בזה כזית.  י הוא חוששאחרונה כ

וביארו דרך  תלק מן הספק", "עשה לך רב והס שנינו במסכת אבות 

אוכל  . אבל אם  שלא יהיה לך ספק כדי    הרבה ומר אכול  צחות, כל

ל  יכוכל אדם  ופק,  ת בלי סייותר משליש מצת מכונה שיש בזה כז

והוא רוצה "להחמיר" ולא    פשוטה, למדוד את זה במדידה ברורה ו

 ש בזה בעיה. ילברך ברכה אחרונה, 

שר שמי  אחרונה  בברכה  להתחייב  לא  משליש  וצה  פחות  יאכל 

עצמו  על  להחמיר  שרוצה  ומי  מכונה,  לדעות    מצת  לחשוש 

הסוברים שמשערים לפי משקל, יזהר שלא לאכול בין שליש מצה  

שלמה  ו למצה  י.  בודאי  שלמה  מצה  אוכל  בתכאשר  ה  ברכחייב 

ג לדעתו אחרונה  לא    ,ם  הוא  ממילא  משליש  פחות  אוכל  ואם 

ה'  ]והאריך בזה מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו    כלל.   מתחייב

 .  מט[ –נסי ח"ב סימן מג 

 ור פומרי ניקוי ואיהכשר לח

 ור צריכים הכשר לפסח? פואיחומרי ניקוי  האם ט. שאלה: 
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הרב:  תשו הכשר  בת  צריכים  אינם  ניקוי  מלפחומרי  פני  סח, 

 . שנפסלו מאכילת כלב 

כדי שאנשים  ן, אלא לא מן הדיהוא    רלהכש ות דואגה שהחברות  מ

 שאינם יודעים היטב את ההלכות יוכלו לקנות הכל בלי חשש. 

  ם אשריהם ישראל המתמצאים, ו  ם ובה שאינתשעלי  ישנם הרבה ב

להיות  רוצי ולוקחיהם מסתכלים על כל מה שים,  ריזהם  ם  קונים 

לפסח שכשר  עליו  שכתוב  מה  ההכשר  רק  החומריש.  הללו  ל  ם 

 . ה בשבילםנעש

הכשר  ג שנותן  הבד"ץ  כום  "מאושר  לא  אלא  לפסח"  "כשר  תב 

ך  ת זה לא צרים היא שבאמפורש שכוונתמ, והם הסבירו בלפסח"

 . ם יהיה רגוע ים על זה מאושר כדי שאדותבכשרות, אלא שכ

 פסח. שעל האודם תהיה כשרות ל ראוי  –גבי איפור ל

גיגית שהיה    ך לתו  לאחר הכביסה   יםהבגדהיו מכניסים את    עבר ב

חיטה חלב  חיטה(  בה  נ,  )עמילן  שהוא  מגדים  בפרי  פסל  ומבואר 

(  ד"ב סק")סי' תמכתב המגן אברהם  מאכילת כלב, ואף על פי כן  

שש שמא חלק  ש חמפני שי,  מפה את הלהציע על השלחן  סור  שא

  אין   דםאללמרות ש   מאכל. לתוך השנדבק במפה יתפורר  לן  מהעמי

אף על פי כן, כיון שאתה מכניס אותו  , ין לאכול את העמילן הזהענ

הפה  אברהם    להיזהר   ך צרי  לתוך  המגן  דברי  הובאו  וכן  בזה. 

 להלכה באחרונים. 

לגבו נלמד  אודםמכאן  ומושחות  ש  י  בשפתותיהם,  ודאי  בהנשים 

ונתה לאכול את  כואוכלת האודם נדבק למאכל ואשה  בשעה שהש

)ספר ה'    כשר לפסח לקחת אודם  אד להחמיר  אוי מולכן ר  . המאכל

 . נסי ח"ב סי' ה'(

ם, שעל האדם להקפיד לקחת משחת  קל וחומר לענין משחת שיני

לפסח.   כשרה  משחת שינים  מייצרים  תות    לילדים  בטעם  שינים 

לצחצח בה שינים, וכן להיפך,    מסוגליםוכדומה, אבל הגדולים לא  

לים,  שחה של גדומבשינים  לצחצח  מסוגלים   ם ם אינהילדים הקטני

ה בין  נשאר  הטעם  לשיניםכי  מתכוון  שאדם  וכיון  מזה,  ,  יהנות 

 הכשר לפסח.  צריך שיהיה על המשחה הכשר כל השנה וגם

 לסמוך על מכירת החמץ 

 ? ת החמץריעל מכלכתחלה אפשר לסמוך האם י. שאלה: 

הרב:   ממשאם  תשובת  חמץ  של  אלא    אינו  שימורים  קופסאות 

כילים  תירס וכדומה, ללא כשרות לפסח, שייתכן שיש רכיבים המ

 למכור לגוי.   חמץ, יש להקל 

לאדם   יש  אם  קטנה ב  גמורחמץ  אבל  לבער  כמות  הוא  הנכון   ,

תיקנו את  וסקים, שהאליה רבה ועוד פ כך כתבולשרוף את החמץ. 

חמ מכירת  של  שהיוץ  ההיתר  ובפרט  הדחק,  בשעת  לא  רק  ם 

לרב  המפתח  את  על  מוסרים  לסמוך  לכתחילה  כדאי  לא  ולכן   .

 מכירת החמץ. 
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 פ"ב התש ב' ניסןון ראש וםיעור נמסר ביהש

 ם בצהריי 12עה בש ברמה"ערוץ "קול ב כה בהלור יעשא  שליט"מוסר הרב   אשוןמידי יום ר

 

 ומי,  גמרא בדף היור בע"א שיטיב שלר הרמידי יום מוס

 חבי תבל.  ל רבכ םביר בו יהודיםים וצופים נאזי, וממאד ה בתפוצה רחב פץ השיעור מו

 מה.  וכדות, לרפואה נשמ לעילוי  לישועה,הצלחה ול יםות השיעורניתן להקדיש את זכ

 פש.  ן נדיופ ך רוגם לעניתן 

 "ל המערכת.  דואאו ב 052-7108693פל' צרו קשר ב

 

 ון  לצי  שוןראורים בעיר שיע  אב שליט"הרוסר  ן ושלישי, מראשו בימים עשבו מידי

 ף. טרמומלץ להצו"מורשת כהנים".  "ור לאברהם"זכ ",םייח"באר מים  בבתי הכנסת

 

 ליט"א: רב שספרי ה השיג את ניתן ל

 שנת תשע"ח. ו בבהלכה, שנמסר"א שליט שיעורי הרבאת  וללהכ - 'א  חלק ""תורת חייםספר . 1

 תשע"ט, תש"ף.    תבשנסרו שנמ,  יט"א בהלכהשל יעורי הרבל את שהכול -ק ב' " חלםת חיירור "ת. ספ2

   פ"א.בשנת תששנמסרו בהלכה,  א ט"י הרב שליהכולל את שיעור  -' ים" חלק גחי  ורתת" ספר. 3

  הנומש  על כל השלחן ערוךרה  ומעשיות בקצ  יותקטואלותשובות א  אלותל שכולה  -'  חלק את מעשיות"  הלכוספר ".  4

 כות שבת. בהל הברור

שלחן ערוך, הנהגה עת חלקי הארבת בושיותשובות אקטואליות ומע  לותל שאכולה  -" חלק ב'  יותהלכות מעשספר "  .5

 השקפה. ו

 בהלכה.  רביםים ושאבנ וןק העירוכות בעומות אאלות ותשובלל שהכו -" רי הלכהת "בירוו"ש .6

 .שיםרת חיים" דרו"תוספר  .7

ח.  8 "תורת  חידושיה  -  סל הש"ע  יים"ספר  הכולל  על  במסכם  ב גמרא  פת  אשנ  רקבא מציעא  סוגיות  יוחזים  על  וכן  ן. 

 ת הש"ס.כתובמס ותנוספ

 0533-121357' הארץ בפל יתן להשיג בכל רחבינ

 יל,  העלון במי ם את פים המקבלילאל להצטרף  ניתן

   il.com@gma26065352A0 -דוא"ל שר בר קיצול  ןוכ

 . זוזק מאיצח ב ה נחום, הרשלמ  : הרבלוןכי הע רעו

 שליט"א  ורנו הרב  מר לשאוה ניתן להאזין לשיעור ז

 02-5606532חיים" בקו "תורת 

 "לשון"קול ה  במערכת וכן
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