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 פסקי הלכות
 

 תשפ"ב  ניסן - גליון כ"ו

 הלכות פסח 

 

 געלת כלים ה הלכות 

 

 

 הכשר כיריים קרמיות 

למנהג ספרדים די בהדחה ושטיפה היטב. ולמנהג האשכנזים אין הכשר כדין כלי חרס   ,כלי זכוכית

 )כמבואר בש"ע וברמ"א סי' תנא סכ"ו(.  

ואמנם בכיריים קרמיות יש שחששו להחמיר אף לדעת השלחן ערוך, משום שאין זו סוג הזכוכית  

 הידועה, ויש לחוש שמעורב בה חומרים אחרים שאכן בולעים. 

שאף הזכוכית   שניאור זלמן רווח האריך להוכיח במאמרו )נדפס בקובץ ויען שמואל(  והרה"ג רבי

 בכיריים הקרמיות אינם בולעים כלל, ויש להקל למנהג הספרדים. 

 

 ג' דברים שצריך להזהר בהגעלת כלי בן יומו לפסח 

דהיתרא הנה מעיקר הדין מותר להגעיל כלי בן יומו לפסח, משום שחמץ קודם פסח הוי נ"ט בר נ"ט  

 )וכמבואר בשלחן ערוך סי' תנב ס"א(. 

 אולם יש להקפיד על ג' דברים: 

א. יש להקפיד להכשיר כפי שהשתמש בכלי בחמץ, אף שהוא מיעוט תשמישו. דאין מקלים להגעיל  

כלי כפי רוב תשמישו )ש"ע סי' תנא ס"ו(, רק בכלי שאינו בן יומו, אך בכלי בן יומו יש להגעיל גם  

 עוט תשמישו, )וכמ"ש הרמ"ע מפאנו, וכ"פ המשנ"ב ס"ק מו(. כפי שהשתמש במי

 . 1ב. יזהר שלא להטביל כלי בשר עם כלי חלב בבת אחת 

 
ש"ע סי' תנב ס"ב. מיהו בדיעבד שהטביל, דעת הש"ע ביו"ד )סי' צה ס"ג( להקל, ודעת הרמ"א  1

 להחמיר. וע"ע במה שכתבתי בזה בשו"ת חקרי הלכה )חיו"ד סי' יג אות ח(. 
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ג. משעה חמישית בערב פסח, וקל וחומר בחג הפסח עצמו, אין להטביל כלי בן יומו, משום דהוי  

ס"א(. ולהטביל כלי שאינו בן יומו בחג הפסח, לש"ע    נ"ט בר נ"ט דאיסורא. )וכמבואר בסימן תנב

מותר, כי נותן טעם לפגם מותר בפסח )סי' תמז ס"י(. ולרמ"א אין להגעיל כלים בפסח )סי' תנב  

 ס"א(, משום שמחמירים בנותן טעם לפגם. 

 שנהגו להמנע מלהטביל כלי בן יומו.   ומכל מקום כתב הרמ"א )ס"ב(

 עם כלי חלב ביחד. )ואין חיוב להוסיף במים חומרי ניקוי פוגמים(.  ולפי זה מותר להטביל כלי בשר

 

 

 דין היתרא בלע ואיסורא בלע 

 )מנגל, מחבת, תנור, פלטה( ונפק"מ לד' כלים 

רמי ליה רב עמרם לרב ששת, תנן השפודין והאסכלא מלבנן   מקור הדין במסכת עבודה זרה )עו.(

עמרם ברי, מה ענין קדשים אצל    לא"  ,ן בחמין גבי קדשים השפוד והאסכלא מגעיל  התנןובאור,  

 הכא היתירא בלע, התם איסורא בלע. ,גיעולי עובדי כוכבים

ומחמת כן נפסק להלכה ששפודים ואסכלאות שבלעו היתר כגון בשר או חלב, די להכשיר בהגעלה.  

 ורק בבלע איסור, טעון ליבון.  

 ב לאיסורא בלע.  ונחלקו הראשונים אם חמץ שמו עליו בכל ימות השנה ונחש

דעת הרמב"ם ועוד ראשונים שהחמץ נקרא היתרא בלע. ולפ"ז שפודים ואסכלאות שבלעו חמץ  

 במשך ימות השנה, די להם בהגעלה.  

שבלעו חמץ    ודעת הרשב"א ועוד ראשונים שהחמץ נקרא איסורא בלע. ולפ"ז שפודים ואסכלאות

 במשך ימות השנה, טעונים ליבון. 

 א. הכשר מנגל 

 פסק ששפודים ואסכלאות טעונים ליבון.   ומרן בשלחן ערוך )סי' תנא ס"ד(

 . 2וזה כדברי הסוברים שחמץ איסורא בלע 

קודם שעה חמישית כדי שלא יצטרך   יש ליזהר להגעילאולם בש"ע להלן )סימן תנב ס"א( כתב:  

  וכן אם מגעיל כלים שבליעתן מועטת עם כלים שבליעתן מרובה. ,  י יומן או לאולדקדק אם הכלים בנ

 וכו'.  

נ"ט דהיתרא. משא"כ אחר זמן איסור   נ"ט בר  והטעם, משום שבשעה שמותר לאכול חמץ, הוי 

 אכילת חמץ, הוי איסורא בלע. )משנ"ב סק"א(. 

ס"ד שמבואר שחמץ    ולכאורה משמע שמרן סובר שחמץ נקרא היתרא בלע, וסותר לסימן תנא 

 איסורא בלע.  

 
דלפעמים היכא   ,אין ללמוד מדין זה למקומות אחריםש ומכל מקום כתב במשנה ברורה )ס"ק כט( 2

. ע"ש. ואכן  ינן ג"כ לזה דעת הפוסקים דס"ל דחמץ מקרי התירא בלעשיש עוד צדדים להקל מצרפ
בדין מחבת היקל הש"ע להכשירה בהגעלה  )משום שיש מחלוקת אם די לה בהגעלה גם בשאר  

 איסורים(. וכדלהלן.  
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דדוקא בנ"ט בר נ"ט היקל הש"ע, שהוא טעם גרוע ולא חל עליו   ותירץ החזון איש )סי' קיט ס"ק יד(

 . וע"ע בשו"ת אור לציון ח"ג כעי"ז.  3שם איסור 

גם המבשל בכלי חמץ קודם זמן איסורו, דהוי נ"ט בר נ"ט דהיתרא. ועכ"פ כאשר הכלי אינו   ולפ"ז

בן יומו דהוי נותן טעם לפגם, יש להקל ע"פ מ"ש הש"ע )סי' תמז ס"י( שנותן טעם לפגם מותר גם  

 בפסח. 

 ב. הכשר מחבת 

 : ליבון נהוהנה נחלקו הראשונים אם מחבת טעו 

שהמח ראשונים  ועוד  יואל  ר'  להכשיר  דעת  שדי  ראשונים  ועוד  ראבי"ה  ודעת  ליבון.  טעון  בת 

 , שמאחר ומטגנים במחבת עם שמן, דינו כדין סיר שמבשלים בו עם נוזלים. המחבת בהגעלה

מחבת שמטגנים בה, לענין חמץ בפסח    , ופסק מרן הש"ע )או"ח סי' תנא סי"א, יו"ד סי' קכא ס"ה(

 ון. לענין שאר איסורים צריכה ליבודי לה בהגעלה, 

והטעם שצריך ליבון בנבלע שאר איסורים, משום דאיסורא בלע טעון ליבון כשפודים ואסכלאות.  

, מכל מקום  והיקל הש"ע במחבת, אע"ג דס"ל דחמץ איסורא בלע מיקרי לגבי שפודים ואסכלאות

שמא   ספיקא,  ספק  הוי  בהגעלה,  לה  די  אם  איסורים  שאר  לגבי  גם  הפוסקים  שנחלקו  במחבת 

 כהסוברים שמחבת הכשרה בהגעלה, ושמא חמץ היתרא בלע.  

 ומחבת שלא נתן בה אלא מעט שמן –הכשר מחבת טפלון 

הרבה  בת בהיינו אם טיגן במח,  מחבת הבלוע החמץ ורוצה להכשירה לפסח, די לה בהגעלהאף ש

 שמן הנראה לעין.  

)משום שבלע חמץ ביבש ללא נוזלים, וכדין שפודים    .ליבוןהמחבת  אולם אם טיגן ללא שמן, טעונה  

 ואסכלאות(. 

ואם טיגנו במחבת עם מעט שמן לסיכה בעלמא שלא ידבק המאכל למחבת, לכאורה גם כן טעון  

 .4ליבון. )וכ"כ במשנה ברורה ס"ק סה( 

וה דעת ח"א )סי' ז'( להחמיר בסיר עוגה שטעון ליבון. אולם בחזו"ע )פסח עמ'  ועפ"ז כתב בשו"ת יח

כתב שהמיקל בהגעלה י"ל ע"מ לסמוך, כי בשלחן גבוה כתב להקל בטסין של עוגות משום   קלד(

 שטחין אותם בשמן, ושמא כהסוברים שחמץ היתרא בלע. ע"ש. וע"ע בס' ה' נסי ח"ב )פ"י ס"ד(.  

 ן. חמץ ללא שמן כלל, אין להקל בהגעלה אלא הכשרו בליבו ועכ"פ במחבת שטיגן בו

]ומכל מקום מחבת שטיגן בה מאכלי בשר ורוצה להכשירה לחלב, אף שטיגן ללא שמן כלל, די 

בהגעלה ואין צריך ליבון, וכדין שפודים ואסכלאות שבלעו היתר, שהכשרם בהגעלה. ולכן מחבת  

 די בהגעלה[.   טפלון שהשתמשו בה בבשר ורוצה להכשירה לחלב,

 
וזת"ד החזו"א: נ"ט בר נ"ט קודם פסח מותר לכו"ע, אף לדעת הרמב"ן דבתשמישו ע"י האור בעי    3

עליו. דנ"ט בר נ"ט גרע טפי. ואע"ג דבאיסורין אפי' טעם שלישי ורביעי אסור    ליבון דחמץ שמו
כמ"ש הר"ן בחולין שם, זהו כח האיסור לאסור, אבל בדבר היתר ועכשיו נתחדש בו איסור, אפי'  
נ"ט בר נ"ט דחמץ לא חשיב ליאסר. ולא דמי לשפוד שנגעל דחייל שם חמץ על הבלוע אף שנקלש  

טעם גמור והגעלה אינה מפלטת טעמו. ונהי דלענין נותר לא חשיב כבשר    ע"י הגעלה, דהתם בלע
קדש קיים למיחל עליה שם נותר, מ"מ לא מצינו למילף לחמץ שא"צ חשיבות למיחל עליה איסורא  

 בפסח, דאחר הגעלה עדיין טעמיה קיים יותר מנ"ט בר נ"ט. וזה מוכח בכמה ראשונים. ע"ש.
 קמ(.  –סי' תנא אות קלז  )וע"ע בכה"ח 4
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 ג. הכשר תנור ותבניות אפיה 

 תנור שאופים בו חמץ, כגון עוגות או לחם, ועל ידי הזיעה מתפזר החמץ בדפנות התנור. 

 לכאורה מאחר ובלע ביבש, טעון ליבון חמור.  

 ועפ"ז כתב בשו"ת אור לציון ח"ג שא"א להכשיר התנור.  

שעות, אחר ניקוי היטב, וינקה בחומרי ניקוי פוגמים,  ויש מקילים להכשיר התנור, אחר המתנת כ"ד  

 ויסיק התנור במידת החום הגבוהה ביותר. 

אף א"צ להמתין כ"ד שעות.  כתב שת תפלה למשה ח"ב סי' ט ש")עיין בחזון עובדיה. וע"ע בשו

 כתב שלכתחלה יש להשהות כ"ד שעות(.   ב(ס"פ י' עמ' קי)ובספר ה' נסי ח"ב  

)ורק תבנית שבלעה בשר ורוצה להכשירה לחלב,  אין להם תקנה לפסח.  ומכל מקום תבניות אפיה

 וכן להיפך, מועיל הכשר בהגעלה(.  

 תנור פירוליטי 

 ניתן להכשירו על ידי פעולת ניקוי עצמי, שנחשב כליבון )ועי' סי' תנא ס"א וס"ב(.  

 

 

 ד. הכשר פלטה 

 יר בעירוי מכלי ראשון. די להכש – אם אין מניחים חמץ כלל ישירות על הפלטה, רק סירים 

אולם אם מניחים חמץ כגון חלה או בורקס על הפלטה לחימום )אפילו הניחו רק פעם אחת בלבד( 

–  

 לכאורה טעון ליבון חמור, כדין שפודים ואסכלאות )ש"ע סי' תנא ס"ד(. 

 

 הכשר חצובה וכיריים 

 )שם( כתב שחצובה הכשרה בליבון.   והנה הרמ"א 

 ותמהו האחרונים למה החמיר כל כך.  

ריך ללבנה באור לפי שלפעמים נשפך עליה עיסה  שדעת הרמ"א שצ  וכתב המשנה ברורה )ס"ק לד(

באמת שתי קדרות הנוגעות  , ד ונבלע בה טעם חמץ ע"י האור. וזהו רק לכתחלה משום חומרא דחמץ

וגם יש לתלות שאף אם נשפך    (.כמבואר ביו"ד סימן צ"ב ס"ח)  , לזו  זו בזו אין יוצאת הבליעה מזו 

ובדיעבד אף אם  .בודאי די לזה בליבון קל ולכן   ,כיון שבכל שעה היא על האש ,כבר נשרף והלך לו

 . נשתמש עליו בלי ליבון כלל ג"כ אין לאסור



5 
 

 .5כתב להגעיל החצובה, ואם עירה רותחים הוכשרה בכך  ובחזון עובדיה )עמ' קלז(

ולפי זה אף בפלטה יש להקל בעירוי מכלי ראשון. וכ"כ בחזון עובדיה )עמ' קלח(. ובתשובתו שנדפסה  

מכת"י בירחון יתד המאיר )ניסן תשע"ד(, כתב שאפילו אם מידי שבת בשבתו הניחו פיתות על  

יצוש"ע  הפלטה, די להכשיר בעירוי הואיל והולכים אחר רוב תשמישו. והעורך שם ציין לילקוט יוסף ק 

 ב' עמ' לג, ובמועדים )תשס"ד עמ' תקצט(.  

ובספר ה' נסי ח"ב )פ"י עמ' קט( כתב שפלטה דינה בעירוי מכלי ראשון, ונוהגים לצפותה בנייר  

כסף, ואם במשך השנה רגילים לתת לחם שניצלים בורקסים וכדומה, א"א להכשירה בעירוי. ודינה  

בשו )וע"ע  ליבון.  ואסכלאות הטעונים  יהודה כשפודים  יח, שו"ת ברכת  סי'  ח"ג  ארץ  "ת מחקרי 

 ובשו"ת שלמי שמחה(. 

 

 הגעלת חצי כלי ולאחר מכן חציו השני 

כלי גדול שאין אפשרות להכניסו בפעם אחת למי ההגעלה, אפשר להכניס חצי הכלי, ושוב להכניס  

 חציו השני.  

משים  שאם המחבת ארוכה ואי אפשר להגעילה בפעם אחת,   וכמבואר בשלחן ערוך )סי' תנא סי"א(

 .  חציה והופך עוד ומשים חציה האחר. ואם היא ארוכה ביותר, מלבנה באמצע

 

 חודש ניסן הלכות 

אולם מותר להתענות תענית יחיד, כגון תענית    .א. אין גוזרים תענית ציבור בחודש ניסן
 .6יארצייט על פטירת אב או אם. ומותר להתענות אף בערב ראש חודש אייר

 
וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"י חאו"ח סי' נה לח"ד אות יא, בשו"ת ברכת יהודה ובס' ה' נסי. וע"ע  5

 בס' נורא תהלות סי' כז )הנדפס בקובץ חוט המשולש תשע"ט(.

אייר אינם אליבא    כן דעת מרן בש"ע )סי' תכט ס"ב(. וע"ש במשנ"ב )סק"י(. ]ודבריו שם גבי ער"ח  6
דמרן. ע"ש. וכ"כ בשו"ת כסא שלמה )ס"ס ע'( דנקטינן להקל ער"ח אייר[. וכ"כ בס' ערבי פסחים  
ויען משה )חאו"ח סי' פז. ובמהדו"ח בסימן תרכד( דנקטינן להקל  ג' בנדמ"ח( ומ"ז בשו"ת  )עמ' 

אל ונשאל ח"א )חאו"ח בתענית יחיד בניסן. וכ"כ בס' ברית כהונה )מע' נ' אות כב, כג( ובספריו שו
סי' עה( וח"ב )חאו"ח סי' מ'( וח"ג )חאו"ח סי' יח( וח"ז )חאו"ח סי' מט( ובאר משה )סי' תכט ס"ב 

ואכן כן מפורש בספרו כנ"ל. וכ"כ בשו"ת    ע"ש.  מוהרמ"ז מאזוז.מסק"ב, סי' תיח סק"ד(, ושכן שמע  
לז(. ובאשר כ' בס' ערבי פסחים )עמ' ג' בנדמ"ח )סי'  ( הנזכר דתענית יחיד שריא,  והשיב משה 

והוסיף שאפי' ביום אסרו חג מתענים יארצייט. ע"ש. אולם אף שכן דעת מרן דאף ביום אסרו חג  
שרי לדידן, מ"מ כמה מהפוסקים החמירו בזה. ועי' במגן אברהם )סי' תכט סק"ח( וש"א, ובשו"ת  

שטוב להחמיר. וכ"כ בס' ה' נסי  מגיד תשובה ח"ז )חאו"ח סי' נב(. ועי' בחזון עובדיה )עמ' ז'( שכ'  
שם ס"ה. ועי' בהע' איש מצליח על המשנ"ב )סי' תכט ס"ק יד( דאי בעי למיתב תענית לתעניתיה  

 רשאי להתענות באסרו חג, שהרי לדעת מרן מותר להתענות באסרו חג. ע"ש.  

למיתב  סק"ט( כ' שרשאי    ח]ובעיקר הדין לישב תענית לתענית חלום באסרו חג, המשנ"ב )סי' רפ 
ביה תענית לתעניתו, ומאידך בסימן תקמז )ס"ק כו( כ' שטוב דלא למיתב תענית לתעניתיה באסרו  

הקשה סתירה בד' המשנ"ב  וראש בית מדרשנו יחוה דעת הגר"ד יוסף שליט"א  חג אלא אחריו.  
  מיירי במתענה בשבת ויו"ט )או יו"ט לחוד(, שצריך לישב   חלפום קושטא בסי' רפ לענ"ד  בזה. אולם  

תענית לתעניתו תיכף ביום ראשון שאחריו, ולפיכך אע"פ שהוא אסרו חג, יתענה בו. משא"כ בסימן  
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 דין מצה שנתכפלה 

ב. מי שאפה מצות בפסח, ונמצאה מצה שנתכפלה בתנור ודבוקה עד שאין שולטת שם 
א אותה מצה נאסרת. אך לדעת מרן השלחן ערוך המצה מותרת. וי"א האש, לדעת הרמ"

וכן נהגו בכמה   רוחב אצבע(,  )דהיינו כעובי  לדעת מרן נאסר מהמצה כדי נטילה  שאף 
 . 7מתפוצות הספרדים 

 
תקמז דמיירי שהתענה בחול המועד, וא"כ אינו יכול להתענות ביום שאחריו כיון שאף הוא חול  

בהלכה  הביא דברינו בזה  ו.  להמתין עד אחר אסרו חג  המועד או יו"ט, הואיל ונדחה ידחה, וטוב
 [.  . ע"שס"ק כז( חברורה )סי' רפ

ובעיקר הענין ע"ע בשו"ת יבי"א ח"א )חאו"ח סי' כה אות ד( ובשו"ת יחו"ד ח"א )סי' פא(. ובענין  
להתענות בחודש ניסן אם אין לו צורך, עי' בשו"ת שואל ונשאל ח"ז )חאו"ח סי' מט( ולמ"ז בשו"ת 

 ובס' ה' נסי ח"ב )פ"א הע' יד( מ"ש בזה.  איש מצליח ח"ב )חאו"ח סי' לג(

הנה מקור ד"ז בבית יוסף )סי' תסא ד"ה מצה שנאפית(, שהביא מ"ש בתרומת הדשן )ח"א סי'   7
קכז( מצה שנתכפלה בתנור באפייתה, אם הוא בתוך הפסח אסרינן לכל המצות כולם אפילו אם  

הגדולים. ונראה דטעמו היה משום  אינן דבוקות אלא כל שהוא, דחמץ בפסח במשהו. וכן נהג אחד מ
יכול לשלוט בין הדביקות בכח לאפות מיד, ואדהכי נתחמצה   דחיישינן שמא לא היה חום האש 
בתנור. אך בערב פסח אם הדביקות כ"כ מועט, שיש במצה כולה ששים כנגד מקום הדבק, פורסין  

התה"ד שאם הוא    מקום הדבק ושאר המצה מותר, דחמץ בערב פסח בששים. וכ' ע"ז מרן, דמ"ש
בתוך הפסח אסרינן לכל המצות כולם, נראה דהיינו לומר דאסר לאותה מצה כולה לבד, דאילו  
לשאר מצות אין טעם בדבר, דאפילו מצה שנאפית עם חמץ ממש נתבאר בסמוך )לעיל ד"ה מצה(  

דאפשר  דשרי היכא דלא נגע, כל שכן הכא שאין חימוץ זה ברור, ולא ראינו מי שחשש לו אלא הוא.  
דאפילו המצה עצמה מותרת אחר שיסיר הכפל. וכן נראה לדעת הרא"ש )שם( בחיטה שנמצאת  
במצה אפויה וכמו שיתבאר בסימן תס"ז )רט:(. עכ"ל. ומרן השמיט ד"ז בש"ע. ונראה דס"ל דאף  
אותה מצה עצמה מותרת. אך הרמ"א בהגהתו בש"ע )ס"ה( כ', מצה שנתכפלה בתנור ודבוקה עד 

שם האש, אוסרין אותה תוך הפסח, אבל שאר מצות שבתנור מותרים. וקודם פסח    שאין שולטת 
 אין לאסור רק מקום דבוקה. 

ח"ז   ונשאל  שואל  בשו"ת  דהנה  מקום.  בנטילת  מצה  אותה  נאסרה  למרן  אם  האחרונים  ונחלקו 
שם  )חאו"ח סי' כו( וח"ח )סי' נו( כ' דלדעת מרן בעינן נטילת מקום. ודימה ד"ז למ"ש מרן בש"ע  

שאם אפו חמץ עם מצה, לא נאסרה אא"כ נגעה בחמץ, ונוטל ממקום שנגעה כדי נטילת מקום,  
והשאר מותר. הרי דגם בחמץ גמור סגי בנטילת מקום, וכ"ש במצה שנתכפלה שאין כאן חמץ גמור  
רק ספק רחוק דשמא החמיצה, ומרן מיירי בפסח ממש. ע"ש. אם כי בעיקר מה שדימה נ"ד דמצה  

דמי מצה שנגעה במצה  שנתכפלה, ל דלא  לחלק  ביאר הלבוש הטעם  מצה שנגעה בחמץ, כבר 
אחרת, דקיל טפי, למחובר בחתיכה אחת שנתכפלה. וכ"כ כמה אחרונים חילוק זה. וכן מוכח בד'  
מרן בב"י הנ"ל שכ' ע"ד התה"ד, שאין טעם לאסור שאר המצות, דאפילו מצה שנאפית עם חמץ 

כל שכן הכא שאין חימוץ זה ברור, ולא ראינו מי שחשש לו  ממש נתבאר דשרי היכא דלא נגע,  
אלא הוא. דאפשר דאפילו המצה עצמה מותרת אחר שיסיר הכפל. ע"ש. ומדלא הוכיח מרן בבירור  
להתיר אותה מצה, רק כתב ש"אפשר" שאותה מצה נמי מותרת, מוכח בהדיא דמרן נמי ס"ל שיש  

ת סז( שלדעת מרן הש"ע יטול סביבות מקום הכפל.  מקום לחלק. ועכ"פ כן משמע ג"כ בכף החיים )או
 ושכ"ד הגר"א בסוף הסעיף. ע"ש. 

לן כו ודקיימא  יטול מקום סביבות  ו וכן פסק הרב פרי חדש דלדעת הרא"ש  תיה אף בתוך הפסח 
הכפל וסגי בהכי. ע"ש. וכן ראיתי למ"ז ראב"ד ג'רבא הגאון רבי משה זקן מאזוז בשו"ת ויען משה  

)בג'רבא( מור"מ שאוסרים המצה, אנו מנהגנו    במהדו"ח בסימן תסא( שכתב, מ"ש)חאו"ח סי' סד.  
להתיר נמי בכדי נטילת מקום, דהיינו כעובי רוחב אצבע, גם שנמצאת תוך הפסח. וזכורני שכן  
הראני מורי וחמי ]הגאון רבי רחמים בוכריץ זצ"ל, מח"ס בגדי שש[ זה כמה שנים במשבצות זהב  
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 טה בפסח יתבשיל שנמצאה בו ח

טה נאסר כל התבשיל. אולם אם לא י טה בפסח, אם נתבקעה החיג. תבשיל שנמצא בו ח
נתבקעה חיטה התבשיל מותר. והרמ"א כתב שנוהגים להחמיר אף אם לא נתבקעה החיטה. 

 . 8וכן החמירו בכמה מתפוצות הספרדים. ולספרדים יש להורות כדעת מרן שפסק להקל בזה 

 
שובתו שנדפסה בשו"ת שואל ונשאל ח"ט )חאו"ח סי' כח(. וכן ראיתי בס'  ע"ש. וכ"כ מ"ז עוד בת

מצאתי כתוב אצלי ששמעתי ממהרס"ך מח"ס ברכת ה' כי    תב,ברית כהונה )מע' מ' אות יא( שכ
פה ברובע הגדול היה מורה מז"ק מהרי"ך במצה כפולה תוך הפסח ליטול אותו מקום ומעט סביב  

. ושמהר"מ חדאד בבוא לידו נדון כזה היה  )ברובע הקטן(  ם בדיג"תלה ואינו אוסר כולה. ושכן נוהגי
וכן הביא בספרו שו"ת שואל ונשאל ח"ז )חאו"ח סי' כו( וכ', אך  ע"ש.  שולח הנדון למז"ק מהרי"ך.  

הגאון רבי מעתוק חדאד לא הוה ניח"ל במנהגי ג'רבא, ודעתו היתה לפסוק כל דבר ע"פ הדין ושלא 
שולח הדבר למהרי"ך. ע"כ שמעתי. והדבר קשה דהלא לדינא א"כ מותר  לחוש למנהג, ובכה"ג היה  

בנטילת מקום וכדעת מרן דגרירין בתריה. ואולי מהר"ם חדאד היה מחמיר כמור"ם בחשבו שכן  
מנהגנו בפסח בכל הדינים כמור"ם. ובהגלות ד' מ"ז מהרש"ך שדוקא בג' פרטים החמירו בפסח ולא  

סח לא החמירו כמור"ם. עכת"ד. וכ"כ עוד בשו"נ ח"ח )סי' נו( בשאר דברים, מבואר שבשאר דיני פ
]ובעיקר הענין אם בג'רבא החמירו בכל הלכות פסח    הנ"ל ובספרו באר משה )סי' תסא ס"ה בהגה(. 

כהרמ"א ודלא כמרן השלחן ערוך, הארכתי בתשובה שנדפסה להלן, ושעכ"פ הכא בארץ הקודש  
 בודאי דנקטינן כדעת מרן השלחן ערוך[. 

י"א שלדעת מרן המצה מותרת לגמרי. כ"כ מהר"י באסאן בתשובה והיא ל'ו נדפסה בשו"ת הרמ"ז ו
)סי' נב, דף מז ע"ד(. ]וע"ע להרדב"ז בתשובה ח"א )סי' תצד( שכ' שבתנורים שלנו שהאש חזק מיד 
נאפה הבצק ואפילו מה שבין הכפילות, וכ"ש במצות שלנו שהם דקות ולא עבות. ומי יתן ויודיעוני  
מה חילוק יש במצה כפולה ממצה עבה כפי שיעור הכפל, למה בזה שולט האור ואינו בא לידי  

לא ימהר    ,חימוץ ובזה אינו שולט האור ובא לידי חימוץ וכו'. הלכך מי שנכפלה לו מצה בתנור
יפה, אם עדיין כשפורסה    הלהוציאה עד שתאפה יפה יפה, ואין כאן בית מיחוש. ואם לא נאפת

פ שמקום דבק הכפל הוא  "ן ממנה הרי זה חמץ גמור, ואם אין חוטין נמשכין ממנה אעחוטין נמשכי
רך ולח להלכה מותר. אבל למעשה יש לחוש להחמיר כיון שיצא מפי הראשונים. ע"ש[. וכן ראיתי 
בהערות איש מצליח על המשנ"ב )בסוה"ס, עמ' צח במהדו"ק שתח"י( שכ' דנראה דמרן פליג ע"ד  

מד  והרמ"א,  באסאן התה"ד  מהר"י  בתשובת  מצאנו  וכן  בב"י.  משמע  וכן  בש"ע,  ד"ז  הביא  לא 
שנדפסה בשו"ת הרמ"ז )סי' נב(. מיהו למעשה המנהג פשוט אצל הספרדים להחמיר בזה. ומ"מ  

. וע"ע למ"ד בשו"ת מחקרי ארץ  שסברת המקילים בזה ראויה היא להצטרף לסניפים אחרים. ע"
ין שהמנהג להחמיר לא היה כהרמ"א שאסר כל המצה, כי מ"ז  ח"ב )סי' נד אות ו(. ע"ש. אך יש לצי 

בשו"ת ויען משה ובברית כהונה לא אסרו אלא בנטילת מקום. ואדרבה בשו"ת שואל ונשאל ח"ז 
 )חאו"ח סי' כו( וח"ח )סי' נו( הנ"ל מבואר דס"ל דלדעת מרן הש"ע גופיה בעינן נטילת מקום. 

ם כ' שנוהגים להחמיר בזה. והנה בכמה מתפוצות  כן מבואר בש"ע )סי' תסז ס"ט(. והרמ"א ש  8
הספרדים נהגו להחמיר בזה כהרמ"א. עי' בשו"ת זרע אמת )סי' סא(. ואף בג'רבא נהגו להחמיר  
בזה )והוא אחד מג' הדברים שלכו"ע החמירו בהם בג'רבא כהרמ"א(, כמ"ש בס' נכח השלחן )סי'  

מדינא די לאסור באכילה ולא בהנאה. אך עוד ד   תבתמז ס"א סוד"ה שם חמץ, עמ' קה בנד"מ(, וכ
למעשה נהגו בעיר הזאת להחמיר אף בהנאה )כהרמ"א(. מיהו אם עדיין קשים הם, מורי ]הרב צמח  
הכהן מח"ס חולת אהבה[ זלה"ה היה מורה להתיר כדעת האחרונים. ע"ש. וכ"כ מ"ז בשו"ת ויאמר  

משה )חאו"ח סי' נו, במהדו"ח בסימן    משה )חאו"ח סי' י', יא. במהדו"ח בסימן תסז( ובשו"ת ויען
בס' ברית כהונה )מע' ח'  כ"כ  ו  .ובשו"ת וידבר משה )חאו"ח סי' יא. ובמהדו"ח בסימן תמז(  תסז(

בשו"ת שמחת כהן )חאו"ח סי' קלב( ובס' כ"כ  ו .ריש אות ו'( ובספרו באר משה )סי' תסז ס"ט וס"י(
ט'( אות  ח'  )מע'  כהונה  כ(.    בשו"תכ"כ  ו  .זכרי  סי'  )חאו"ח  ח"ד  מים  מגיד תשובה  בשו"ת  וע"ע 

ועי' למהר"י ברבי בשו"ת בן פורת יוסף )סי' טו( דלא הוה ברירא ליה  טהורים )חאו"ח סימן כב(.  
המנהג אף בהנאה, ובהגהת מוהרמ"ך שם השיגו. וע"ש. וע"ע למ"ז בשו"ת וידבר משה )חאו"ח סי'  
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 דיני חוזר וניעור 

ח לאסור במשהו. כן  ד. חמץ שנתערב קודם פסח ונתבטל בששים, אינו חוזר וניעור בפס
דעת מרן השלחן ערוך. והרמ"א החמיר בזה. וכן נהגו בכמה מתפוצות הספרדים. וכאן  

 .9בארץ הקודש יש להורות כדברי מרן השלחן ערוך

 
)חאו"ח סי' נד, נח, מד. ובמהדו"ח בסימן תסז( ובספרו    יא. ובמהדו"ח בסימן תמז( ובשו"ת ויען משה

כמה פרטי דינים בזה. ולא הארכתי בהם מכמה    פני משה שבקובץ סבר פנים )ענינים נפרדים סי' ל(
וע"ע בשו"ת איש מצליח ובהגהה בזה. ועכ"פ הכא בארץ ישראל יש להורות להקל בזה,  .  נימוקים

שו"ת ישיב משה ח"א )סי' קפה(. וכ"פ בחזון עובדיה  כדעת מרן השלחן ערוך. וכ"פ כדעת מרן ב
 )עמ' צב(. 

הנה מרן הש"ע )סי' תמז ס"ד( כתב בסתם להקל, ושיש חולקים. ונודע שיש אומרים שבסתם וי"ח   9
יש לחוש לדעת הי"ח. ועכ"פ אנן בדידן נקטינן כסתם מרן. )ועי' מה שכתבתי בזה בשו"ת חקרי  

ת גם לעיל מינה )ס"ג( מרן סתם לגמרי להקל. וע"ע בש"ע להלן הלכה חיו"ד סי' כה אות ה'(. ובאמ
 )סי' תסז סי"ב(. וע"ע למהר"נ בורג'ל בס' חק נתן )בליקוטי הפר"ח סי' תמז ס"ד, בדפו"ח עמ' תרנט(.  

ובכמה מתפוצות הספרדים נהגו להחמיר כדעת הרמ"א דאמרינן חוזר וניעור. עי' בשדי חמד אסיפת  
סי' ג' אות א'( ובס' שיורי טהרה )מע' ח' אות לט ד"ה וזוהי, וד"ה וגם(.  דינים )מערכת חמץ ומצה  

ובברכי יוסף )סי' תמז ס"ק יד וסי' תנג סק"ה(. ובס' זכרונות אליהו )מע' פ' אות יב( ובארץ חיים  
סתהון )סי' תמז ס"ד( ובכה"ח )סי' תמז אות נט, עו(. ואף גבי ג'רבא, ראיתי למר זקני ראב"ד ג'רבא  

והר"ר משה זקן מאזוז בשו"ת ויאמר משה )חאו"ח סי' יא. ובמהדו"ח בסימן תסז( שכ' בשם  הגאון מ
מוהר"מ הכהן, וכמדומה בשם מוהר"א הכהן שקבל ממוהרש"ך, דמנהג אתרין לומר חוזר וניעור  

ע"ש. וכ"כ מ"ז עוד בספריו בשו"ת ויען משה )חאו"ח סי' לח, מד,  בטעמו והוחם, וממשו ולא הוחם. 
נו, נח. ובמהדו"ח בסימן תסז. ובשו"ת ויען משה סי' נא, ובמהדו"ח בסימן תמז( ובתשובתו  מה, נא,  

שבשו"ת שואל ונשאל ח"ט )סי' כח, כט( שבג'רבא מחמירים בחו"נ. ע"ש. וע"ע לו בשו"ת ויאמר  
 משה )חאו"ח סי' ח(. ובשו"ת ויען משה )חיו"ד סי' מ', ובמהדו"ח בסימן קטו(.  

ויאמר משה )חאו"ח סי' ח. ובמהדו"ח בסימן תמז( שבג'רבא מחמירים דהחמץ  ]וכ"כ מ"ז עוד בשו"ת  
חוזר וניעור. וכ' דמ"מ מותר להשהות החמאה )הנעשית בכלי חמץ ועם מעט קמח( בפסח. וכו'.  
ולנוהגים דחו"נ י"ל שאין לחלק נמי בין אכילה לשהייה. זולתי בשכר דשמענו ממוה"ר מוהרא"ך, 

ה דאתרין הרה"ג מוהרש"ך, להקל בשכר לקיום משום דזיעא בעלמא וכמדומה שאמר ששמע ממארי
וכדעת מהריט"ץ דלא קי"ל בזה בסימן תמ"ז. אבל לא החמירו אפילו בשהייה. ויש להתיר בפשיטות  
עכ"פ בקיום. ע"ש. ועי' בהערות איש מצליח על המשנ"ב )סי' תמז ס"ד( שכ' בפשיטות שאף הנוהגים  

שלא לאוכלו דוקא, אבל יכולים להשהותו בביתם. עי' ברכ"י )ס"ק להחמיר בחו"נ, לא החמירו רק  
יד( ובפמ"ג )אש"א ס"ק יא( ובחק"ל )סי' עז( ובחקת הפסח )דנ"ט ע"ד(. ע"ע. ועי' בשדי חמד אס"ד  

 )מע' חמץ ומצה סי' ג' אות ג(, ובשיורי טהרה )מע' פ' אות יח(. ודו"ק[.  

מחמירים דחו"נ. וכן ראיתי לו עוד בשו"ת שמחת  וכ"כ בשו"ת שמחת כהן )חאו"ח סי' קיב, קלד( ש
כמ"ש   בחו"נ  להחמיר  נוהגים  בדידן  אנן  שכ'  ס"ד(  סי' תמז  שבסוה"ס,  הש"ע  בחי'  )חאו"ח  כהן 
ומוז"ק מוהרש"ך   כיצד,  נודע המנהג  הגדול לא  ברובע  יא(. ופה  )סי'  ויאמר משה  בס'  מוהרמ"ז 

יון שלא נודע לנו המנהג פה הדרינן לכללין  ומוהרמ"ז מכון שבתם ברובע הקטן )הדיג'ת(, ולכאו' כ
דכל ספק במנהג אוקמיה אדינא. ומ"מ מצד הסברא נראה דאין לחלק, מה גם דמוז"ק מהרש"ך היה 
אב"ד על ב' הקהלות, ומסתמא היו כולם סרים למשמעתו. והוי כס"ס, שמא מנהגנו לאסור, ואת"ל  

או' מאחר ואף מ"ז הגאון רבי משה זקן דלא נתברר שמא כדעת האוסרים. וכו'. וצ"י. ע"ש. ]ולכ 
מאזוז כיהן כראב"ד לב' הקהלות, הרובע הגדול והקטן, א"כ אף הוא כיון לב' הקהלות. וכ"כ בס'  
ילקוט כהונה )חאו"ח עמ' קסז(. אולם מפורש בתשובת מ"ז הגאון רבי משה זקן מאזוז בשו"ת שואל  

ול  רק ברובע הקטן,  דמיירי  כח(  סי'  ח"ט )חאו"ח  וכ"כ ונשאל  להקל כדעת מרן.  יש  הגדול  רובע 
בשו"ת מגיד תשובה ח"א )חאו"ח סי' ח( וח"ז )חאו"ח סי' מז(, אחר שהביא ד' מ"ז בשו"ת ויאמר  
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משה הנ"ל שמחמירים בחו"נ, דהיינו רק ברובע הקטן מקום מושבו, אבל ברובע הגדול מקילים  

ע"ש. וע"ע בספר ויען עמוס )מערכת    בחו"נ. ע"ש. וע"ע לו בשו"ת מגיד תשובה ח"ד )חאו"ח סי' יט(.
ח אות יד( שכתב לחלק שברובע הקטן מחמירים וברובע הגדול מקילים. ע"ש[. וע"ע להרה"ג רבי  
בנציון הכהן בשו"ת שערי ציון )חאו"ח סי' כ'( שכתב, שמעתי שי"א שפה מחמירים בחוזר וניעור.  

גרי"ח סופר בס' זכרון משה ח"ב )סי'  ע"ש. וע"ע בשו"ת אוהב משפט עלוש )חאו"ח סי' יא(. וע"ע לה
 ד' וסי' ט' עמוד קלג(.

ומאידך ראב"ד ג'רבא הגאון מהר"ר שאול הכהן בס' נכח השלחן )סי' תמז ס"א סוד"ה שם חמץ,  
עמ' קה בנד"מ( כ', קבלנו דקדמונינו נהגו בעיר הזאת כמור"ם לאסור אף בשל אורז במשהו ואפי'  

ם, וכן בחטים שלא נתבקעו דמרן )סי' תסז ס"ט( התיר, קדמונינו  בהנאה, וכן בדין נטל"פ נהגו כמור"
נהגו לאסור הכל במשהו ואף בהנאה. מיהו אם עדיין קשים הם, מורי )רבי צמח הכהן מח"ס חולת  
אהבה( הורה להתיר. ע"כ. ולהלן )סי' תסב ס"ב( כ' בהדיא במעשה שדן בו הרב משחא דרבותא,  

נ. ע"ש. ומשמע שלא החמירו בחו"נ בג'רבא. ולפ"ז אפשר  שיש להקל משום שמרן סתם שאינו חו"
שאף מ"ז מוהרמ"ז, וכן מוהרח"ך, בהגלות הדברים המפורשים בספר נכח השלחן שלא נהגו להחמיר  
בחו"נ, אף הם יודו, שהרי הם לא תלו זאת להחמיר אלא משום השמועה בשם מוהרש"ך שהמנהג  

ם יודו להקל. וכן מבואר בהדיא בשו"ת שמחת  להחמיר, ובהגלות כתב ידו שמקילים בחו"נ אף ה
כהן )חאו"ח רס"י קלב וסי' קלט( ובספרו זכרי כהונה )מע' פ' אות ח'( ]ובהגהה בשו"ת אוהב משפט  
חאו"ח סי' יח[ שכ' להקל דאינו חו"נ. וכ"כ בשו"ת ישיב משה שתרוג ח"ב )סי' צג(, והורה כן לשואלו  

 ג'רבא(.  מעיר תיטאוין )שנגררים בד"כ אחר מנהגי  

וכן ראיתי בשו"ת שואל ונשאל ח"ג )סי' קסא( שנשאל בד"ז מהרה"ג ר' חומאני עלוש, וכ' דהעיקר 
דנהגינן כדברי מרן ז"ל, ומ"ש מוה"ר משה זקן מאזוז להחמיר בכ"ד, זה היה קודם גילוי דברי מז"ק 

ור"ם. וזכורני  מוה"ר שאול כהן, כי היו בכתב יד, דמשם מבואר דדוקא בשלשה שהזכיר מחמירים כמ
דדברתי עם מוהרמ"ז בזה, והוא עצמו נסתפק בדבר, וכמדומה לי שבאיזה מקום מספרו הזכיר זה.  
וכן שמעתי בשם מוהרס"ך, שהיה אומר   וא"כ הדרינן לכללין דספק במנהג מוקמינן ליה אדינא. 

ובא  מז"ק מהרש"ך. ע"ש.  כי הם השלשה שזכר  כמור"ם, ופשוט  פה  נהגו  דברים  בג'  מת  דדוקא 
שממ"ש בנוכח השלחן בסי' תמז, אף שלא הזכיר שמחמירים בחו"נ, לכאו' אפשר דתנא ושייר. )וכן  
ראיתי להגאון רבי בוגיד סעדון בס' הגיד לעמו ח"א עמ' מד שכתב שאע"פ שכ' בברית כהונה שרק  
בג' דברים החמירו בג'רבא כהרמ"א, מ"מ אפשר שישנם עוד דינים אחרים. ובאמת החמירו ג"כ  

צה עשירה. ע"ע. וגדולה מזו מצאתי בשו"ת שמחת כהן חאו"ח סי' קיב שהביא מ"ש בס' נכח במ
השלחן דבג' פרטים החמירו כהרמ"א, וכ' דלכאו' כיון דנהגו בזה כמור"ם, ה"ה נמי דהחמירו בחו"נ(.  
אך מדבריו בסי' תסב הנ"ל מבואר בהדיא להקל בחו"נ. וכ"כ מוהרמ"ך עוד בשו"ת שואל ונשאל  

)סי'    וחלק ד' )סי' לג( וחלק ה')סי' קמג, קסג, קפח, קצ(    לק ג'ח' )סי' כח, ל( וחלק ב' )סי' נ( וחלק א 
)סי' לא( ובס' באר משה )סי' תמז ס"ד סק"א וסק"ב וסי' תסב ס"ו( ובס'   לק ט')סי' נט( וח   לק ח'נז( וח

כ בשו"ת אוהב משפט  שהמנהג להקל דאינו חוזר וניעור. ע"ש. וכ" ,ברית כהונה )מע' ח אות ו', ז'(
)חאו"ח סי' יח, כ עמ' סט בדפו"ח( ובהגהת הרה"מ שם דאינו חו"נ. וע"ע להגר"ש מאזוז בשו"ת  
ד"ז  שואל ומשיב )חאו"ח סי' לב( שכ' דהעיקר דדעת מרן דאינו חו"נ. וע"ש מ"ש בהא דמרן כ' 

וע"ע   חו"נ. ע"ש.בסתם וי"א. ובסוף תשובת רבו מהר"א הכהן שם כ' ג"כ דמנהג ג'רבא להקל דאינו  
להרה"ג רבי מוסא חדאד בתשובה שנדפסה בירחון אור תורה )תשס"ב סי' עג( שכתב, הגם דבאיזה  
דברים נוהיגם כאן להחמיר כמור"ם בהלכות פסח כידוע, בזה בדין חוזר וניעור לא נהגו. וכמ"ש  

יא(. סי'  )חאו"ח  אוהב משפט  תו   בשו"ת  אור  בירחון  לו בתשובה שנדפסה  וע"ע  )ניסן  ע"ש.  רה 
)סי' כ'(.   יוסף ח"ג  יוסף בוכריץ בתשובה בספרו ברכת  ועי'  תשפ"א סי' סט(. וע"ע להרה"ג רבי 

וע"ע להרה"ג רבי אברהם  צבי עידאן בס' קולן של סופרים בסוה"ס שנו"נ בענין חו"נ. רבי להרה"ג 
 הכהן בס' מלל לאברהם )קונטרס יעיר קנו עמוד נג(. 

. וכ"פ בשו"ת יביע אומר ח"ב  להקל  מורינן כדעת מרן הש"עבודאי ד ועכ"פ הכא באתרא דמרן  
ז',   סי'  )בתשו'  ח"ב  נסי  ה'  בס'  הגר"מ מאזוז שליט"א  הישיבה  ראש  וכ"פ מרן  כג(.  סי'  )חאו"ח 
ובהלכות פ"ט ס"י(. וע"ע למ"ד בשו"ת מחקרי ארץ ח"א )סי' ל אות ט(. ]ועי' בס' ילקוט כהונה )עמ'  
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 אפונים בפסח 

 .10ה. האפונים מותרים בפסח, אף שנקראים ]בלשון הערבי[ חממץ 

 נותן טעם לפגם 

הדעות. ודעת מרן בשלחן ערוך )סי' תמז ס"י( ו. נותן טעם לפגם קודם הפסח מותר לכל  
שאף בפסח מותר נטל"פ. ויש שהחמירו בנותן טעם לפגם בפסח עצמו. אולם להלכה יש  
יומו,   בן  שאינו  חמץ  בסיר  בפסח  שבישל  מי  לפיכך  בדיעבד.  בפסח  אף  בנטל"פ  להקל 

צורך  התבשיל מותר. וכמו כן מי שטעה בדין וחשב שמותר לבשל בפסח בקדירות החמץ, ל
 .11מוצאי פסח, יש להקל

 הגעלת כלים בפסח 

 .12ז. מאחר ונטל"פ מותר בפסח, יש להקל להגעיל כלי חמץ שאינו בן יומו בימי חג הפסח 

 
מוהרמ"ז, עוד לא גילה דברי מז"ק מהרש"ך וכו'. ע"כ. ולא דק, קסז( שכ' שמוהרמ"ך בתשובתו אל  

 כי התשובה בשו"נ שם אינה ממוהרמ"ך אלא למוהרמ"ז גופיה[. 

כ"כ בס' ברית כהונה )מע' א' אות יח, יט( שבג'רבא נהגו להקל, ושכן הורה מ"ז מוהרמ"ז מאזוז.    10
יטעו ב"חממץ בלאבלי", שהוא  והביא בשם מהר"י בסיס שבתונס נהגו להחמיר בזה שלא יחליפו ו 

וכ"כ בס' ויען עמוס )מערכת    חומוץ הנקלה ע"י הגוים בכבשן שלהם, ויש בו חשש חמץ בפסח. ע"ש.
 א אות ח(. 

( כ', נותן טעם לפגם מותר  נחלקו הראשונים אם נטל"פ מותר בפסח, ומרן בש"ע )סי' תמז ס"י  11
גם בפסח. וכ' הרמ"א, ויש מחמירין, וכן נוהגין באלו המדינות. ובמקום שיש מנהג להחמיר, אפילו  
משהו ונותן טעם לפגם אסור. ע"כ. וע"ע בב"י )ס"ס תנב וס"ס תסז(. אולם אף הרמ"א מודה דנטל"פ 

ח החמיר. ואמנם יש מהספרדים  קודם פסח שרי, כמבואר לעיל מינה )סעיף ב'(. ורק בנטל"פ בפס
שנהגו להחמיר כהרמ"א. וע"ע בכה"ח )אות רכח(. וכן נהגו בג'רבא כמ"ש בס' נוכח השלחן )סי'  
תמז ס"א סוד"ה שם חמץ, עמ' קה בנד"מ( ומ"ז בשו"ת ויען משה )חאו"ח סי' מג. ובמהדו"ח בסימן  

ס' ברית כהונה )מע' ח' ריש  וב  תמז( ובשו"ת ויאמר משה )חאו"ח רס"י יא. במהדו"ח בסימן תסז(
אות ו'( ובשו"ת שמחת כהן )חאו"ח סי' קלח, ובחי' ש"ע שבסוה"ס סי' תמז ס"ד( שהחמירו בנטל"פ  
בפסח כמור"ם. ע"ש. וע"ע למ"ז בשו"ת וידבר משה )חאו"ח ס"ס ח. ובמהדו"ח בסימן תסז(. ואף 

ם נטל"פ כי לא ברור דהוי  שבשו"ת שואל ונשאל ח"ט )חאו"ח סי' כז( כ' בנידונו שא"א להקל משו
וכבר השיגו המגיה   ברי"כ שם.  בספרו  בנטל"פ. העיקר כמ"ש  להקל  דס"ל  ומשמע  נטל"פ. ע"ע. 
בשו"נ שם, וכ' דשמא כוונתו לסניף בעלמא. ע"ש. ועכ"פ הכא בארה"ק העיקר כמרן. וכ"פ בחזו"ע  

ו. וכן האריך בזה מ"ד הגאון  )עמ' קיד(. ועי' בשו"ת דברי דוד טהרני ח"ב )חאו"ח סי' לא(. וי"ל בדברי
ר' רזיאל הכהן בהע' איש מצליח על המשנ"ב )סי' תמז ס"י( ובשו"ת מחקרי ארץ ח"א )סי' לג, לד( 
שיש להקל אף במי שבישל בפסח בקדירת חמץ שאב"י, וכן מי שטעה בדין וחשב שמותר לבשל  

ראשונים בד"ז. וע"ע  בפסח בקדירות החמץ לצורך מוצאי פסח יש להתיר. וע"ש שהאריך בבירור ה
   בשו"ת תבואות שמש )חאו"ח סי' מב( ובשו"ת שמש ומגן ח"א )סי' טו אות ב( ואכמ"ל.

והרא"ש   12 דע שהתוספות  תיד בדפו"ח( שכ',  )סי' תנב, עמ'  יוסף  בבית  בדברי מרן  כן מבואר 
שנפגם  שמתירין להגעיל כלים שאב"י אחר זמן האיסור, משום דאע"ג דבלעי מהדדי לית לן בה כיון  

כמו שכתבתי   דאסור,  סובר  אבל הרשב"א  בפסח.  דנטל"פ מותר  דסברי  אזלי  לטעמייהו  הטעם, 
בסימן תמ"ז )קצא. ד"ה והרשב"א(, לפיכך כתב בתשובה )ח"א סי' רסב( דלעולם אין מגעילין בתוך  
הפסח שום כלי מחמת חמץ, ואפילו שאב"י. וכבר כתבתי בסימן הנזכר )שם( דאין לחוש לסברא זו  

כלים  דכ להגעיל  דנטל"פ שרי מותר  דלדעת מרן  בהדיא  ומבואר  רבוותא פליגי עלה. עכ"ל.  מה 
בהדיא  הרמ"א  וכ"כ  בפסח.  כלים  להגעיל  א"א  אף  בפסח,  נטל"פ  שאסר  להרמ"א  ולפ"ז  בפסח. 



11 
 

 
בהגהתו בש"ע )סי' תנב סוף ס"א(. ולכאו' לפ"ז אף לנוהגים כהרמ"א להחמיר בנטל"פ בפסח, אין  

ח. וכן ראיתי בס' נוכח השלחן )רס"י תנב( שכ' שלפי מנהגנו בעיר הזאת שנהגו  להגעיל כלים בפס
מתכות   שכלי  שנהגו  מה  ומ"מ  בחוה"מ.  כלים  להגעיל  ג"כ  אסור  מור"ם,  כדעת  בנטל"פ  איסור 
והיה מתיר   ז"ל  שנתחמצו בתוך הפסח מגעילים אותם, וכמה פעמים היה בא מעשה לפני מורי 

וכ"כ בשו"ת שואל ונשאל ח"ח להם. הוא תמוה, דאם הם בני י ומם אסור להגעילן לכו"ע. ע"כ. 
)חאו"ח סי' ס'( בשם מר זקנו מהרש"ך שלפי מנהג ג'רבא שנטל"פ אסור בפסח, אף אין להגעיל כלי  

 חמץ בפסח. ע"ש.  

בשו"ת וידבר משה )חאו"ח ס"ס ח. ובמהדו"ח בסימן תסז( שכ' שאע"פ שנהגו    אולם מצאתי למ"ז
ח, מ"מ נהגו להגעיל הכלי שנתחמץ גם בפסח כשאב"י. ע"ש. ולכאורה הוא  להחמיר בנטל"פ בפס

פלא, דמאחר ונהגו לאסור נטל"פ, יש לאסור אף להגעיל כלי בפסח, דהא בהא תליא וכמפורש בד'  
  הרמ"א. ושוב מצאתי למ"ז גופיה בספרו שו"ת ויען משה )חאו"ח סי' מד. ובמהדו"ח בסימן תמז( 

כ' שלמחמיר בנטל"פ יש לאסור אף להגעיל כלי בפסח, עכ"פ במחנה  שכ' שאע"פ שבס' חקת הפסח  
קדשנו מוה"ר מוהר"א הכהן הורה לעשות הגעלה לכלי הלישה שנתחמץ בפסח בכלי שאב"י לאחר  
מעל"ע, ונ"ל דנהגו הכי מלתא מציעתא בצונן וחמום הלישה. ע"ש. ולכאו' פליגי בהא מוהרש"ך  

אולם אף בנכח השלחן שם סיים, שנהגו שכלי מתכות  ומ"ז מוהרמ"ז אם החמירו בזה בג'רבא.  
והיה מתיר   ז"ל  שנתחמצו בתוך הפסח מגעילים אותם, וכמה פעמים היה בא מעשה לפני מורי 
יומם אסור להגעילן לכו"ע. ע"ש. ושמא אפשר שהיה זה בכלים   להם. והוא תמוה, דאם הם בני 

מ"ז מוהרמ"ז שנהגו להקל להגעיל כלים  שאינם בני יומם, ומש"ה נהגו להקל. וא"כ הוא יש סיוע ל
 שאב"י, אף שהחמירו בנטל"פ.  

והנה מרן בש"ע )סי' תסז סי"ג( כתב: אם הגעילו יורה מחומצת בת יומא וירדו המים )המחומצים(  
לבור בתוך הפסח, אסור לשתות מימיו בפסח, בשביל שנתערבו. )ואע"ג דלכו"ע אין מגעילים כלי  

ר והגעילו. ועי' בשו"ת בית דוד סי' רלה(. וכ' הפרי חדש שם, דהא דנקט ב"י בפסח, צ"ל דמיירי בעב
הש"ע דוקא ביורה מחומצת בת יומא, משום דאזיל לטעמיה שפסק )סי' תמז ס"י( דנטל"פ מותר  
לו   יומא מותרים המים. אבל מור"ם שפסק שם לאסור נטל"פ, היה  ולפיכך אם אינה בת  בפסח, 

 . ע"ש.  להגיה בכאן אפילו אינה בת יומא 

ותבט עיני בס' מטה יהודה )סי' תנב ס"א ד"ה בהגה( שכ' שאע"פ שהרמ"א אוסר נטל"פ בפסח,  
היינו בקדירה שבלעה מהמשובח והשתא נעשית פגומה, אבל בהך גוונא דסימן תסז, אם לא היתה  
ולכך כשנתערבו בבור אין  יומא הרי המים לא בלעו אלא מהטעם שמתחלתו פגום.  היורה בת 

וכן מ"ש הרמ"א כאן דתוך הפסח לא מהניא הגעלה, לא מיירי אלא בכלי בן יומו, ומודה    לאוסרו.
שאם הכלי אב"י מהניא הגעלה. ודלא כהפר"ח. ואע"ג דהרשב"א בתשובה )הובאה בב"י סי' תמז  
וסי' תנב( כ' שאין מגעילים כלי חמץ בפסח אפי' כלי שאב"י, לפי שנטל"פ אסור בפסח. מ"מ מור"ם  

לום בסימן תסז, מוכח שהוא מחלק כמו שכתבתי. ע"כ. וע"ע לו בשו"ת בית יהודה  שלא הגיה כ
 )או"ח סימן י"ד(. ומסברתו לכאו' יש סיוע לד' מ"ז בשו"ת ויען משה דהגעלה קילא טפי מנטל"פ.  

  כן בדעת הרמ"א גופיה, כבר השיגו לנכון מהר"י   ביארש   ,מטה יהודהמה שכתב באולם בעצם  
טייב בחקת הפסח )סק"ה( דלא דק, שהרי כלי שאב"י שבישל בו, התבשיל אסור אע"פ שתחלתו  
פגום משום שהתבשיל קבל טעם מהכלי שתחלתו מושבח. וה"נ המים קבלו טעם מהיורה שתחלת  
בליעתה מושבח, וכשנתערבו בבור ודאי אוסרו דהוי תערובת לח בלח. וכן מבואר בדברי מרן הב"י  

סור בפסח לא מהני הגעלה אפי' לכלי שאב"י. ופשוט הוא דנטל"פ דאסור בפסח  דלמ"ד נטל"פ א 
משום דלא גרע ממשהו. ומה שייך לחלק בין תחלתו מושבח או תחלת בליעתו פגום, הרי משהו  
איכא. ודוקא בשאר איסורים דנטל"פ מותר, קי"ל דהתבשיל מותר והכלי לעולם אסור מה"ט דהכלי  

רינן שאב"י אטו ב"י. אבל התבשיל שקבל טעם פגום מותר. וכן לדידן כיון שבלע איסור מושבח גז
דנטל"פ מותר בפסח, מותר להגעיל כלים שאב"י בתוך הפסח מה"ט דהמים קבלו טעם פגום, ואפי'  
חוזרים ונבלעים בקדירה מותר לכתחלה. וכן קי"ל ביו"ד סי' צט ]צ"ל סי' צד ס"ד[ בתוחב כף חולבת  

דהק  בשר,  של  בקדרה  מושבח.  שאב"י  בליעתו  תחלת  דתיכף  מה"ט,  אסורה  והכף  מותרת  דרה 
משא"כ הקדרה וכן בחמץ לדידן דנטל"פ מותר בפסח, אם תחב כף חמץ שאב"י בקדרה, הכף אסורה 
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 חשש חמץ בבשר ומאכלים שנמלחו במלח שלא נבדק

החמיר. וי"א שכן נהגו בג'רבא   ח. בשר יבש ודגים שנמלחו קודם פסח, מותרים. והרמ"א
 .13להחמיר. ועכ"פ במלח המצוי בזמננו אין חשש חמץ, לפיכך אין לחוש בו לכל הדעות

 חזרת בערב פסח 

 .14אנו לא נהגנו כן  הבית יוסף כתב, פסח. ומרן בערבט. יש נהגו שלא לאכול חזרת 

 
והקדרה מותרת. אבל למ"ד נטל"פ אסור בפסח גם הקדרה שבלעה פגום אסור. וכן מי ההגעלה  

( ובשיירי כנסת הגדולה )הגה"ט סק"ב( ובמאמר  אסורים. עכת"ד. וכן מבואר בב"ח )סי' תנב סק"ג
יב( ובכה"ח   )ס"ק  )סק"ד( ובאשל אברהם אופנהיים )רס"י תנב( בביאור הגר"א ובמשנ"ב  מרדכי 

 )אות כח( דהך דינא דהגעלת כלים בפסח, תלוי ועומד בדין אם נטל"פ שרי בפסח. 

)הל' מצרכי מזון לפסח  ולמעשה יש להקל להגעיל כלים שאב"י אף בפסח בדיעבד. וכ"פ בחזו"ע  
 ס"ה(, וכ' שאף אם הכלי בן יומו, שרי ע"י נתינת אפר לפגום הטעם. ע"ש. 

מרן בש"ע )סי' תמז ס"ה( כ', בשר יבש וגבינה ודגים שנמלחו קודם הפסח ולא נזהרו בהם, מותר    13
שיש חולקים ומחמירים, ובמדינות אלו המנהג להחמיר לכתחלה שלא   לאכלם בפסח. וכ' הרמ"א 

לאכול דגים ובשר יבש. וביאר המשנ"ב )ס"ק מו, מז( מפני שלא נזהרו לבדוק המלח מחמץ בשעת  
עשייתו, ואף דנתבטלו קודם פסח חוזר וניעור. ע"ש. וראיתי למ"ז הגאון מוהרמ"ז מאזוז בתשובתו  

ח סי' כח( שכ' שבענין בשר יבש ודגים מלוחים וכו', שמענו שהיה  שבשו"ת שואל ונשאל ח"ט )חאו"
מורה מוהרא"ך כמור"ם. ע"ש. וע"ע למ"ז בשו"ת ויען משה )חאו"ח סי' מא(. ועי' בשו"ת הרדב"ז  
ח"א )סי' תפז( מ"ש בגבינה שהעולם נהגו בה איסור. ע"ש. אולם יש לציין שלפי מה שהבאנו לעיל  

לא החמירו בחו"נ, אף בזה יש להקל. וע"ע בחזו"ע פסח )עמ' קד(.  דעת כמה וכמה מחכמי ג'רבא ש 
וע"ע בהע' אי"מ על המשנ"ב )בסוה"ס, עמ' נז במהדו"ק(, והוסיפו שם )בעמ' נח( שבמלח המצוי  

 בזמננו אין בו חשש חמץ ואין לחוש בו לכו"ע, וא"צ שום הדחה אף להרמ"א.

רוחם )נ"ה ח"ד מד:( שכ', יש נהגו שלא לאכול  הנה מרן בבית יוסף )סי' תעא( הביא בשם רבינו י   14
חזרת קודם פסח, וכן היה נוהג הרשב"א, לא שהיה אסור אלא שלא לשנות מנהג הקדמונים. עכ"ל.  
וכ' ע"ז מרן, ואין טעם למנהג ההוא ואנו לא נהגנו כן. ע"כ. וע"ש בדרכי משה )סק"ה( שכ', אני  

ביו"ט ראשון של פסח מה"ט. וכ"כ הרמ"א ראיתי רבים שחוששים למנהג זה שלא לאכול חזרת  
בהגהתו בש"ע )סי' תעא ס"ב( שיש נוהגין שלא לאכול חזרת בערב פסח, כדי לאכול מרור לתיאבון.  
וכן ביום ראשון של פסח, כדי לאכול בליל שני לתיאבון. וגבי ג'רבא, עי' למוהרש"ך בספרן ערבי  

ש נוהגים" שלא לאכול חזרת בערב פסח, וכן  פסחים )דיני ערב פסח ס"ט, עמ' לא בנדמ"ח( שכ', "י
יום ראשון של פסח ]לבני חו"ל[, כדי שיאכל בלילות לתיאבון. ע"ש. וכ"ה בס' מגיד דבריו ליעקב 
)דיני ערב פסח סי"ח(. וכ"כ הגאון מוהר"ר רחמים אליהו מאזוז בהגהתו בשו"ת איש מצליח ח"ב  

י דברים שמניחים בקערה בליל הסדר, וכמ"ש  )ס"ס כח( שנהגו לא לאכול ביום א' של פסח מכל מינ
וע"ע באו"ת )ניסן תשע"ד עמ' תרסז( ושכ"כ בס' שם משה ח"א )עמ' קעא אות סז,   ע"ש.  הרמ"א.

עב(. וע"ש. וע"ע בשו"ת עץ שתול )חאו"ח סי' מב(. ע"ש. ועי' במשנ"ב )ס"ק טו( שכ' בשם האחרונים  
שהוא מהב"י, וגם אנו לא נהגנו כן. ע"ש. ולא שאין למנהג זה טעם. ע"ש. וכ' בהערות איש מצליח  

העירו כלל ממנהג ג'רבא בזה. ועי' בכה"ח )אות כז(. ועי' בבא"ח )ש"א פ' צו סוף סכ"ז( שכ' שנוהגים  
להמנע מחזרת. והוסיף להלן )הל' ע"פ שחל בשבת ס"ג( שבשבת זו נוהגים להמנע מאכילת ביצים.  

ח"א )עמ' שח( שכ' שבמקום שנהגו שלא לאכול ביצים   ע"ש. ועי' למרן הגר"ע יוסף בהליכות עולם
בע"פ יכולים לבטלו ללא התרה, כי לא נזכר שיש מצוה להביא ביצה, רק אמרו ב' תבשילין. ומ"מ 
בחזרת אין לבטל המנהג במקום שנהגו. אלא שאנו לא נוהגים להחמיר בזה, וכמ"ש מרן. ע"ש. וכ"כ  

אות ח', בהע' על ס' חכמה ומוסר סי' קי( שא"צ לנהוג  עוד בשו"ת יביע אומר ח"ט )חאו"ח סי' עט  
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 מזמור לתודה בערב פסח 

 .15לתודה. ויש נהגו לאומרו אף בערב פסח י. יש שלא נהגו לומר בערב פסח מזמור 

 שריפת חמץ

נהגו  בג'רבא  הציבור  רוב  ואמנם  בבוקר.  י"ד  ביום  העולם לשרוף החמץ  רוב  מנהג  יא. 
לשרוף החמץ בליל י"ד, אך אף הנוהגים לשרוף בליל י"ד, משיירים מעט חמץ לאכלו ביום 

 .16()או מאבדים החמץ י"ד בבוקר, והנותר ממנו בבוקר באש ישרופו

 ערב פסח שחל בשבת

יב. י"ד שחל להיות בשבת, בודקין ליל י"ג ומבערים הכל לפני השבת. ומשיירים מזון ב' 
דסעודה ג' זמנה אחר המנחה ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא   ,סעודות לצורך השבת

 בחמץ, אלא במצה עשירה. וצריך לעשותה קודם שעה עשירית. )ש"ע סי' תמד ס"א(. 

)סי' רצא ס"ה( שצריך לעשות   לחן ערוךדין סעודה שלישית בשבת, כתב מרן בשובעיקר  
סעודה שלישית בפת. וי"א שיכול לעשותה בכל מאכל העשוי מאחד מחמשת מיני דגן. וי"א  
שיכול לעשותה בדברים שמלפתים בהם הפת כבשר ודגים, אבל לא בפירות. וי"א דאפילו  

ר שצריך לעשותה בפת, אלא אם כן הוא שבע  בפירות יכול לעשותה. וסברא ראשונה עיק
ביותר. וכתב הרמ"א, שהוא הדין במקום שאי אפשר לעשותה כגון בערב פסח שחל להיות 

 
להחמיר בחזרת, שהרי כתב מרן בב"י )סימן תעא(, דמ"ש ר' ירוחם שיש שנהגו שלא לאכול חזרת  
קודם פסח, "אין טעם למנהג ההוא, ואנו לא נהגנו כן". ונראה דה"ט שאין ללמוד חזרת ממצה,  

קום שאין מנהג ידוע אין להחמיר. ע"ש. וכ"כ מו"ר שמרור בזה"ז אינו אלא מדרבנן. וכו' ולכן במ
 בס' ה' נסי ח"ב )פט"ז ס"א(.

)סי' רפא( כ' שבאשכנז אין אומרים מזמור לתודה בשבת לפי שאין תודה קריבה    15 הנה הטור 
בשבת. ואינו טעם של עיקר. ומרן בב"י ביאר דבריו שאין טעם זה נכון, משום דמזמור זה אין אנו  

קרבן תודה, אלא לשם הודאה. וכתוב בשבלי הלקט שיש שאומרים אותו בשבת  אומרים אותו לשם  
ולא בחול ונתן טעם למנהגם, ומנהגינו לומר מזמור לתודה בחול ולא בשבת. ע"ש. ואכן הרמ"א  

סי' תכט ס"ב( כ' שאין אומרים מזמור לתודה בערב פסח. וביאר המג"א ,  בהגהתו בש"ע )סי' נא ס"ט
הטעם הנ"ל שאין מביאים קרבן תודה בע"פ, משום שקרבן תודה היה בא  )סי' תכט סק"ז( שהוא מ

אחרונים כתבו שמנהג   ומאידך כמה  נותר. ע"ש.  לידי  להקריב, שיבואו  אסור  בע"פ  ואפי'  חמץ, 
הספרדים לאומרו. וכמבואר בכה"ח )סי' נא אות נא( ובחזו"ע פסח )עמ' ח'(. וזה לכאו' כדברי מרן  

ור לתודה מטעם קרבן תודה. ובג'רבא, כ' מהרש"ך בהגדת ערבי  בב"י שדחה הטעם שאמירת מזמ
פסחים )הלכות ביטול חמץ ס"ט, עמ' כב בנדמ"ח( שלא יאמר בע"פ מזמור לתודה. וכ"כ הרה"ג רבי  
נסים הכהן בשו"ת מעשה נסים ח"ד )סי' ס'( שמנהג ג'רבא בזה כהרמ"א שלא לומר מזמור לתודה  

אין זו דעת מרן. כי מרן לא כתב כן אלא לבאר דברי הטור  בע"פ. ע"ש. אולם באמת אינו מוכרח ש
שכ' שאינו טעם של עיקר. ע"ש. ועי' בס' גאולי כהונה )מע' פ' אות ד'( שהביא שמר זקנו מהרש"ך  
בס' ערבי פסחים כ' שאין לאומרו, ומאידך בחזו"ע כ' שהמנהג לאומרו. וכ' ע"ז, וכן בעירנו "כנראה" 

דידי הרב יעקב לוי יצחק הכהן באו"ת )ניסן תשע"ג עמ' תרלט( שכ'  שנהגו לאומרו. ע"ש. וע"ע לי
בשם כמה חכמים שנוהגים בג'רבא שלא לאומרו. וביאר לנכון שאין הכרח שהוא נגד מרן. וע"ש. 

 ישר חיליה. 

 עי' בדברי הרמ"א )רס"י תלד(. ובמה שהארכתי בזה בשו"ת חקרי הלכה )חאו"ח סי' יד(.   16
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בשבת, שאסור לו לאכול פת לאחר מנחה. ע"כ. ומותר לאכול סעודה שלישית בבשר ודגים  
 . 17עד השקיעה, ורק אם בא לאכול מצה עשירה יש להזהר לאכלה עד שעה עשירית

 הגעלת כלים 

יג. כלי זכוכית דיים בהדחה, ואפילו משתמש בהם בחמים אינם טעונים הכשר כלל, משום 
אע"פ  בלבד  בשטיפה  להם  די  פיירקס,  בכלי  הדין  וכן  בולעים.  אינם  זכוכית  שכלי 

האש. ואחר ההגעלה לא יערה צוננים, מאחר  לי ראשון על גבי  שמשתמשים בהם בחמץ בכ
 .18ויכולים להתנפץ 

 
בדינים שנדפסו    מ"של  שה )חאו"ח סי' מ, ובמהדו"ח בסימן תמד(. והעיר עכ"כ מ"ז בשו"ת ויען מ  17

ע"י הרב כמוס חדאד( שבע"פ שחל בשבת  צא לאור עולם  הגדה של פסח חכם לב )שי  פרבערבי בס
יעשו סעודה ג' בבשר ודגים דוקא קודם שעה עשירית. והשיג ע"ז דליתא, דמ"ש בש"ע קודם שעה  

בבשר ודגים אין קפידא להיות קודם שעה עשירית. ע"ש. ועי'    עשירית היינו במצה עשירה. אבל
במשנ"ב )סי' תמד סק"ז( ובחזו"ע )עמ' רסד( ובאו"ת )אייר תשס"ח סי' קד( ובס' ה' נסי ח"ב. והנה  
הגאון רבי מרדכי אמייס הכהן במכתב להגאון רבי בוגיד סעדון )הביאו בספרו הגיד לעמו ח"א עמ' 

ים לאפות מצה עשירה, ולא עושים שום דבר של מיני מתיקה וכיוצא מד(, כתב שבג'רבא אין נוהג
מקמח שאינו אפוי, אע"פ שלשין אותו ע"י מי פירות כגון יין וכיו"ב. וכ' שם, שאע"פ שבש"ע )סי'  
תעא( התיר לאכול מצה עשירה, אולי נהגו לאסור כדעת ההגה )סי' תמד ס"א ובסי' תסב ס"ד(, 

שרק בג' דברים נהגו כהרמ"א, מ"מ אפשר שישנם עוד דינים   ואע"פ שמוה"ר בברית כהונה כ'
הרמ"א   אחרים כדעת  נהגו  שנהגו  שלא  לפי  זה,  מנו  דלא  אפשר  ועוד  הכללות.  מן  למדין  ואין   .

ושמן   ביין  ונילושה  נתפררה  ואח"כ  אפי' מצה שנאפית כתקנה  להרמ"א  לגמרי, שהרי  כהרמ"א 
אפויה שנכתשה לבשלה. וכו'. ואע"פ שבשו"ת   אסורה )כמ"ש בסי' תעא ס"ב(, וכאן מקילים במצה 

שואל ונשאל ח"ד )חאו"ח סי' לו( משמע שמקילים במצה עשירה, מ"מ כדי שלא יסתור לד' מוה"ר 
הגאון רבי מרדכי אמייס הכהן י"ל וכו'. וע"ש. וכ"כ הגר"ח מאדאר בשו"ת מקור חיים )סי' לג סל"ה(  

ונתנו כמה חכמים באו"ת )חשון תשע"ד סי' . ונשאו  באכילת מצה עשירה   שמנהג ג'רבא להחמיר
כה מכתב ט' ובגליונות שאחריו( אם היה זה מנהג מוקדם או מאוחר. וע"ע בס' ויגד משה )עמ' צה,  

 בס' למען ידעו דורותיכם ח"א )פ"ג סל"ב(.  ו קפ והלאה(

בהגה שם כ'    כן פסקו ראשונים רבים, וכ"פ מרן הש"ע )סי' תנא סכ"ו( דסגי בהדחה. והרמ"א   18
שמנהג האשכנזים דכלי זכוכית אפי' הגעלה לא מהני להו. וראיתי למ"ז מוהרמ"ז מאזוז בס' הוראת 
זקן שפתי צדיק )דיני הגעלה ס"ד( שכ', כלי זכוכית סגי בשטיפה, אפילו אם מכניסן לקיום. והרב  

רות ג' ימים  זכור לאברהם )אלקלעי או"ח אות פ', סוד"ה רחת דף צא ע"א( כתב מהיות טוב לע
וטוב לעשות כן. ע"כ. והגרי"ח סופר בס' מנוחת שלום הנ"ל הוכיח מד"ז דס"ל למ"ז   מעת לעת. 
מוהרמ"ז כהרמ"א. אולם באמת להרמ"א לא מועיל כלל עירוי ג' ימים מעל"ע, ובודאי דמ"ז לא פסק 

ירוי ג' ימים  בזה כהרמ"א. ובזכור לאברהם שהזכיר מ"ז, אכן ס"ל להחמיר כהרמ"א לגמרי, והיקל בע
 שרי.   ר הדיןרק בכלי שתיה, שמעיק 

]וזה לשון הרב זכור לאברהם )או"ח אות פ', סוד"ה רחת, דף צא ע"א(: כלי השתייה כגון צלוחיות  
וכוסות וקנקנים של מים ושיכר, ואפי' לדעת מור"ם המחמיר היינו משום איזה פעם שנשתמש בהם  

ומבואר שם באות ו' שאם ברור לו שלא נשתמש  בחמין או ששרו פתיתין מעל"ע, ומטעם כבוש.  
ש. ונפק"מ לדידן דאף דאנו "בחמין א"צ הגעלה. וגם מבואר דבדיעבד אין להחמיר כולי האי בכ"ז. ע

מחמירים בפסח ככל חומרות האשכנזים, מ"מ בכלי שתיה דלעולם אין דרך במקומותינו להשתמש  
ואף דשוהין כ"ד שעות וכבוש כמבושל, מ"מ  בחמין שמותר אף למור"ם מאחר דאין חשש זה בינינו,  

אין דרך לשרות פתיתין כלל. ואף שכלים של שכר שוהין ימים רבים מלאים יי"ש, מ"מ אינו אלא  
חשש בעלמא מהכישות, שאינו מבורר. ואף שלכתחילה ודאי שהטוב והישר לקנות חדשים, מ"מ 

לי זכוכית שי"א דאינם בולעים.  כשאינם נמצאים או לעניים נראה פשוט להתיר בשופי. ובפרט בכ 
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 לת כלי כרוב תשמישוהגע

כל כלי הולכין בו אחר רוב תשמישו, הלכך קערות אע"פ שלפעמים משתמשין בהם  יד.  
בכלי ראשון על האש, כיון שרוב תשמישן הוא בעירוי שמערה עליהן מכ"ר, כך הוא הכשרן.  

 . 19כן פסק מרן השלחן ערוך )סי' תנא ס"ו(. והאשכנזים נוהגים להגעיל הקערות בכלי ראשון 

 
כר, וכן לצלוחיות של זכוכית עירוי ג' ימים, ואז יוצא מכל מיני  יוהנכון לעשות לקנקנים של מים וש

 ספק. ע"כ. והובא בכה"ח )סי' תנא אות רצז(. ע"ש[.  

אך מ"ז מוהרמ"ז שכתב כן על כל כלי חמץ, ס"ל דמעיקר הדין הלכה כמרן, ולחומרא בעלמא הביא  
זכור לאברהם לערות ג"י מעל"ע. ]ועי' בחיי אדם )כלל קכה אות כב( שכ' שהמנהג במדינות  ד' ה

אלו דלא מהניא הגעלה לכלי זכוכית, אבל בדיעבד אין להחמיר, לכן אם תשמישן בחמין או שיש  
לחוש שעמד בהם חמץ מעל"ע, מהני הגעלה בדיעבד. ובמקום שאין בנמצא כלי זכוכית ואין לו  

וע"ע בס' בן איש חי )ש"א  ול לנקותן יפה יפה, יכול להכשירן ע"י עירוי ג' ימים. ע"ש. כוסות, אם יכ
פ' צו אות יד( שכלי זכוכית שנשתמש בהם בצונן הכשרם ע"י עירוי ג"פ מעל"ע. וע"ע בשו"ת רב  

 פעלים ח"ג )חאו"ח סי' כט(. ע"ש[. 

א בכלי זכוכית כמרן דא"צ שום וכן ראיתי בס' ברית כהונה חאו"ח )מע' ז' אות ח( שכ' שמנהג ג'רב
הכשר ובשטיפה בעלמא סגי, בין לענין חמץ בין לענין שאר איסורים. ע"ש. ולא זכר כלל מד' מ"ז. 
ושוב להלן בחיו"ד )מע' ז' אות א'( הביא ד' מ"ז שכ' שטוב לערותם ג' ימים מעל"ע, וכתב ע"ז, וכן 

ט שכ"ז אינו אלא חומרא בעלמא, שמעתי שהיה עושה מהרד"ך מח"ס שירי דוד, ומ"מ הדבר פשו
אבל מדינא סגי בשטיפה כמ"ש מוהרמ"ז. וכן המנהג הפשוט דבשטיפה סגי. ע"ש. וכ"כ להקל בשו"ת  
שואל ונשאל ח"ג )סי' רא(. ע"ש. וכן ראיתי בהלכות שבס' ערבי פסחים )דיני ההגעלה ס"ו, עמ' לט  

דיים בהדחה. וכן מבואר בדברי הגאון   רבי אברהם אבוקארא בספרו בן  בנדמ"ח( שכלי זכוכית 
אברהם )בית הספק סי' מד( שכלי זכוכית אינם בולעים, אך כלי פארפורי )הנקרא פרצולאנא( דינם  
ככלי חרס. ע"ש. וכ"כ הגר"ב סעדון בס' הגיד לעמו ח"א )דיני הגעלה סי"ד(. וכ"כ בס' ויען עמוס  

רן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז כדברי  )מע' ז' אות ד'(. וכן הורו מ"ז הגאון איש מצליח ולהבה"ח מ
מרן הש"ע )כמבואר בהגהותיו על הבא"ח שם. ובס' ה' נסי ח"ב פ"י סכ"ח ובתשובה סי' טו, טז, נח.  

וכ"פ בשו"ת יבי"א ח"ד )חאו"ח סי' מא(    ובבית נאמן גליון ו' אות כד, וכן הוא בס' השיעור עמ' קט(.
בהליכו"ע ח"א )עמ' רפה( ובחזו"ע )עמ' קנב(. וכ"כ  וח"י )חאו"ח סי' נה בהע' על ר"פ ח"ג אות כג( ו

הגר"ח מאדאר בשו"ת מקור חיים )חאו"ח סי' לג סמ"ט( שכלי זכוכית דיים בהדחה. וכ"פ הגר"ש  
 משאש בשו"ת שמש ומגן ח"ד )חאו"ח ס"ס סא(, ושכן המנהג במרוקו. ע"ש. 

' חקת הפסח )סק"י( החמירו  ף הפר"ח ובסא הנה הרמ"א כ' שנוהגים להגעיל הקערות בכלי ראשון. ו  19
בזה. אולם דעת ב' עמודי ההוראה להקל, וכהכרעת מרן. וכ"פ הגאון רבי אברהם מגוץ הכהן בתשו'  
שבשו"ת שואל ומשיב )חאו"ח סי' לה( ע"פ רוב עמודי ההוראה וע"ש. וכ"כ בחזו"ע פסח )עמ' קמג(.  

  ר זקני שנ"ב בסוה"ס. ע"ש. והנה מ וע"ע בס' ה' נסי ח"ב )חי' ש"ע סי' תנא ס"ו( ובהע' אי"מ על המ
בהם בכלי    בס' הוראת זקן שפתי צדיק )דיני הגעלה סי"א( כ', קערות אע"פ שלפעמים משתמשין

ראשון על האש כיון שרוב תשמישן בעירוי שמערה עליהן מכלי ראשון כך הכשירן. ומור"ם ז"ל  
הביא מחמירין להגעיל הקערות בכלי ראשון. וכן דעת הרב חקת הפסח. ע"כ. וראיתי להרה"ג רי"ח  

כוונתו  סופר נר"ו בס' מנוחת שלום ח"ז )עמ' פז( הנ"ל שהביא ד' מ"ז בשפתי צדיק, וכ' דבודאי  
שיעשו כסברת הרמ"א ושכך עדיף טפי. ע"ש. אולם אינו מוכרח. אחר שסתם להקל כדעת מרן, ורק 
כדעת  סותם  היה  להחמיר  דעתו  היתה  אם  אך  יחמיר.  בכך,  שיחפוץ  שמי  הרמ"א,  דעת  הזכיר 
הרמ"א. ומה שהוסיף הרב סופר נר"ו שכן הוא להדיא בתרגום בלשון ערבי הנדפס שם. יש לציין  

ם לא נכתב ע"י מ"ז המחבר מוהרמ"ז, אלא ע"י הגאון רבי מקיקץ שלי זצ"ל )המקי"ש(  שהתרגו
מח"ס כרמי שלי, כמבואר בהקדמת רבני ג'רבא לספר הוראת זקן. ע"ש. ומדבריו אה"נ דמוכח דס"ל 
להחמיר בזה למעשה. אך אין זה אלא חומרא בעלמא ומעיקר הדין נקטינן כעמודי ההוראה ומרן  

 הש"ע.
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 אם דבר גוש מבליע ומפליט 

. קיימא לן שכלי שני אינו מבשל )שבת מ:(. ואף דבר גוש המונח בכלי שני אינו מבשל. טו
ומכל מקום גבי הבלעה והפלטה, יש אומרים שדבר גוש מבליע ומפליט. ויש אומרים שדבר 

 .20גוש אינו מבליע ומפליט. והעיקר להקל בזה, אף גבי פסח

 
דע בשערים המצויינים בהלכה מחלוקת הפוסקים אם גוש דינו ככלי ראשון ומבשל, או  הנה נו  20

שדינו ככלי שני, ואם אע"פ שאינו מבשל מ"מ מבליע ומפליט. ודעת הרמ"א בדרכי משה ביו"ד )סי'  
קה סק"ד( ובהגהתו בשלחן ערוך )סי' צד ס"ז, סי' קה ס"ג( שגוש בכלי שני אף אינו מבליע ומפליט.  

"ז שם )ס"ק יד( ובש"ך )סי' קה סק"ז( ובמג"א )סי' שיח ס"ק מד, סי' תמז סק"ט( וביד יהודה ועי' בט
)סי' צד פיה"א ס"ק לז ופיה"ק ס"ק מה, סי' קה פיה"א ס"ק יד( ובערך השלחן יו"ד )סי' צג סק"ו, סי'  

רבי משה צד ס"ק לב וסי' קה סק"כ( ובדרכי תשובה )סי' צד ס"ק צח, סי' קה ס"ק פו( ולמ"ז הגאון  
זקן מאזוז בשו"ת ויען משה )חיו"ד סי' לג, ובמהדו"ח ביו"ד סימן צג( ובשו"ת ויאמר משה )חיו"ד סי' 
ד, ונדפסה במהדו"ח בחיו"ד בסימן קז( ובשו"ת ויען משה )חיו"ד סי' לא, ובמהדו"ח חיו"ד סי' פו.  

' שיח ס"ק מה, סה, קיח,  ובנידונו שם, ע"ע בשו"ת חיים וחסד חורי חיו"ד סי' עה, עו( ובמשנ"ב )סי
סי' תמז ס"ק כד וסי' תנא ס"ק קיד( ובכה"ח או"ח )סי' שיח ס"ק קעח( ובס' שלחן אברהם )סי' קה  
ס"ק טז(. וגבי שבת איכא ס"ס, שמא כדעת הראשונים דדבר גוש ככ"ש, ואפי' את"ל דדינו ככ"ר,  

 שמא היינו רק לענין הבלעה והפלטה אך גבי בישול יש להקל. 

. ועי' בשו"ת אור לציון ח"ב )פ"ל סט"ז בהערה(  ש לעיין נין הבלעה והפלטה דליכא ס"ס יאולם לע
שכ' שאף שהאחרונים העתיקו ד' רש"ל שהחמיר, מ"מ מנהג בני ספרד להקל, וכדעת הרמ"א. ע"ש.  
אך לענין פסח כ' בח"ג )פ"י הע' ו( שאף שמקילים בזה בדיני איסור והיתר ובדיני שבת, מ"מ לענין  

ף שמעיקר הדין היה אפשר להקל, מ"מ יש להחמיר בזה כדעת הרש"ל שדינו ככלי ראשון  פסח א 
משום חומרא דפסח ולהכשיר קערות וצלחות אלו בכלי ראשון. ע"ש. והנה מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
לא האריך בהדיא בנ"ד אי מאכל גוש בכלי שני מבליע ומפליט, ומדבריו בחזו"ע שבת )ח"ד עמ'  

דדינא שלענין שבת אין חילוק בין מרק ורוטב בכלי שני שהיס"ב, לבין גוש    שע( שכתב, מסקנא 
בכ"ש שהוא חם שהיס"ב, שבכל אופן נקטינן שאין כ"ש מבשל. ע"ש. משמע דדוקא לענין שבת  
נקטינן להקל בגוש. אך באיסור והיתר נקטינן להחמיר שמבליע ומפליט. וכן ראיתי שנקטו בדעתו  

ס' הליכות שבת )ח"ב עמ' תקלח, תקלט( שכ' ג"כ שדעת מרן הגר"ע  כמה חכמים בדורנו. וע"ע ב
יוסף להחמיר בגוש באיסור והיתר, ק"ו בפסח. ובהליכות עולם ח"ד )עמ' נא( כתב שגוש באיסור  
והיתר יותר חמור מדיני שבת, ולא הכריע מפורש בענין, אך נראה שכך מצדד )להחמיר(, ק"ו בפסח 

להוכיח  יש  וביותר  להחמיר.  והיתר.    דיש  באיסור  להחמיר  שדעתו  שע(  עמ'  )ח"ד  שבת  מחזו"ע 
שכתב   מה  והנה  במהדו"ב(.  נו  עמ'  פסח  מועד  ובהליכות  בהע',  תמב  עמ'  שם  )וע"ע  עכת"ד 
בהליכו"ש שם להוכיח מהליכות עולם שנראה שמצדד להחמיר, הרואה יראה שם )בסוף העמוד(  

מיר. והרב גופיה לא נחית לדון למסקנא  שלא כתב כן אלא ע"ד הזבחי צדק שדוקא לענין או"ה הח
לענין או"ה כלל. וע"ע בס' מאור ישראל ח"א )שבת מ: עמ' צט( שהביא ד' רש"ל שהחמיר בגוש,  
ושי"א שאף רש"ל לא החמיר אלא בהבלעה והפלטה, אבל בשבת שרי, וי"א שגם בשבת נאסר,  

ד ס"ק נב, סי' קה ס"ק לד ומ"מ רבו החולקים על מהרש"ל. ע"ש. וע"ע בס' הוראה ברורה )סי' צ
שהאריך   עמ' כב והלאה( )ובשעה"צ ס"ק פז(. וע"ע להרה"ג ר' משה יוסף נר"ו בקובץ מאור ישראל  

והסיק שלענין הבלעה והפלטה יש להחמיר, אפי' בדיעבד, וכ"ש במקום שיש דוחקא דסכינא, ין זה,  בד 
שאם הגוש דבר קטן ודק    ורק לענין שבת או לאסור בהנאה בבשר בחלב יש להקל. )וע"ש שסיים

אפשר להקל(. וע"ע בשו"ת שערי ציון בוארון )ח"ב חיו"ד ס"ס ה'(. וע"ע בשו"ת ברכת יהודה ח"ח  
שכ' להחמיר. וע"ע בס' מעדני השלחן )סי' צד ס"ק צא(. ועי' בשו"ת הראשון לציון ח"א )חאו"ח סי'  

ש. )וע"ע בילקוט יוסף שבת ח"ג לט אות ח'( להקל בגוש בכלי שני אף לענין איסור והיתר ופסח. ע"
עמ' רא(. וע"ע בס' הלכה ברורה )סי' שיח בירור הלכה סוף ס"ק קפ( שכ' שמדברי מרן הש"ע נראה  
דס"ל כהרמ"א להקל. ולענין שבת יש להוסיף עוד סברא להקל וכו'. ע"ש. וע"ע בס' נוכח השלחן  

 )סי' פח ציונים ס"ק יז(.  
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 פסח דיני תפלת ערבית בליל 

כמה מתפוצות יהדות ספרד בלילי ימים טובים ובלילות הימים הנוראים )ויש  במנהג  ה.  זט
יטעו   תפלת העמידה, על מנת שלא  ור"ח( שהחזן אומר בקול רם  כן אף בשבת  שנהגו 
הציבור בתפלה שאינה שגורה בפיהם. ואף כאן בארץ הקודש רשאים להמשיך במנהג.  

יש אור בבתי וכיום  לקרוא   ומכל מקום מאחר  יודעים  והציבור  יאיר,  כיום  ולילה  הכנסת 
מתוך המחזורים התפלה כראוי, לפיכך אם רואה רב בית הכנסת שהציבור יודעים התפלה  

 . 21כראוי, אין צריך להחזיק במנהג 

 
מר חלק יא, ומצאתי לו בחאו"ח )בס"ס לב( שכתב בנ"ד וז"ל:  אולם כעת הופיע וזרח שו"ת יביע או

ודע שאין לעשות כאן ס"ס להחמיר בגוש שבכלי שני שמבליע ומפליט, שיש פוסקים רבים דס"ל 
שכל כלי שני מבליע ומפליט, ובמאכל גוש יש עוד ספק שמא דינו ככ"ר לענין שמבליע ומפליט.  

א רק מדרבנן, ורבו הפוסקים דס"ל דלא עבדינן בדרבנן  אולם נראה דלכו"ע אין כאן איסור תורה אל
ס"ס להחמיר. ומכללם הרמב"ם ומרן הש"ע, והביאותים בשו"ת יבי"א ח"י )חיו"ד סי' לא אות ד(. 
ועוד שמרן הש"ע יו"ד )רס"י קה( פסק בהדיא להקל בכלי שני דבדיעבד אין כלי שני מבליע ומפליט,  

ן מהסברא הזו ס"ס להחמיר נגד מרן. ע"כ. ומבואר בהדיא  וכיון שמרן פשיטא ליה להקל לא עבדינ
דנקט להקל במאכל גוש בכלי שני אף לענין איסור והיתר דלא מבליע ולא מפליט. ]רק לא ביאר  
בהדיא אם אף לגבי פסח ס"ל להקל בזה, ומ"מ אף לא רמז להחמיר בזה ושיש חילוק כה"ג. שוב  

שם )עמ' שלד( שהאריך הרה"ג שמואל טולידאנו נר"ו  נדפס קובץ בנין אב )הל' פסח ח"א(, וראיתי 
לבאר ג"כ שכ"ד מר זקנו מרן הגר"ע יוסף, ונסתייע ג"כ מדברינו הנ"ל שנדפסו תחלה בקובץ יתד  
ולמ"ד בשו"ת   )חיו"ד סי' סד(  ג(. וע"ש[. וע"ע בשו"ת שפתי שושן  המאיר )תמוז תשע"ח מכתב 

 מחקרי ארץ )ח"א סי' כט(. 

קא( כ' שבראש השנה ויום הכפורים נוהגים העולם להשמיע קולם בתפילתם.   הנה מרן בב"י )סי' 21
וע"ש. וכ"כ מרן בש"ע )סי' תקפב ס"ט( שאע"פ שכל ימות השנה מתפללים בלחש, בר"ה ויוה"כ  

מותר    אש השנה ויום הכפורים נוהגין לומר בקול רם. וגם לעיל מינה )סי' קא ס"ג( כ' מרן שי"א שבר
ילו בצבור. וכ' הרמ"א, וכן נוהגין. ע"ש. אמנם מרן לא מיירי במנהג הנזכר  להשמיע קול בתפלה, אפ 

למעלה ממש, דמרן התם מיירי שכל הציבור משמיעים התפלה בקו"ר, לעורר הכוונה. אך מנהג זה  
תכליתו שמי שאין בידו סידור תפלה ישמע מהחזן. ועי' בתשובת הרמב"ם )פריימן סי' לו, ובלאו  

פוסקים החמירו במנהג זה, וע"ע בכף החיים )סי' קא אות טו( שכ' שיש נוהגים    ואמנם כמה  סי' רנח(.
, והעיר  ל רםבזה באיזה מקומות שבתפלת ערבית של לילי ר"ה ויוהכ"פ ובלילי המועדים לומר בקו 

על מנהג זה. ומנהג ירושלים שאין אומרים בקו"ר. ע"ש. וע"ע בכה"ח להלן )סי' תקפב אות נז, נח(.  
הקל בזה בבגדאד, כמבואר בדברי הגרי"ח בשו"ת תורה לשמה )סי' מו( שכ' בפשיטות  ואכן נהגו ל

גז בספרו זה   יום טוב ושל ר"ה. ע"ש. וע"ע להגאון רבי אליהו  שכן המנהג בתפלת ערבית של 
השלחן )הכולל מנהגי אלג'יר. סי' יד( שכ' נהגו כאן ובכל מקום שקורין ק"ש והתפלה בקו"ר בר"ה  

ן מנהג ג'רבא. ועי' בס' ויען עמוס )חלק השו"ת סי' ט. ומתחלה נדפס באו"ת אלול  ויוה"כ. ע"ש. וכ
תש"מ סי' קיג( שכ' שמנהג זה הוא משנים קדמוניות באי ג'רבא, כפי שראינו להגאונים רבי מכלוף  
עידאן, רבי משה כהן דריהם, רבי יוסף בוכריץ, רבי חיים טראבלסי זצ"ל, וברור שכן נהגו מימי  

]וע"ע למר ודש הגאון המפורסם רבי משה זקן מאזוז זצ"ל ולפניו ולפני פניו וכו'. ע"ש. הראב"ד מק 
זקני הגאון רבי משה זקן מאזוז בשו"ת ויען משה )חאו"ח סימן טו( על תפילה מתוך הסידור ביום  

ויש חילוק בזה בין מנהג הרובע הגדול לרובע הקטן, שברובע הקטן טוב שחל במוצאי שבת. ודו"ק[.  
ו שהש"צ אומר בקו"ר רק בברכה אמצעית. וזה ג"כ כמנהג בגדאד הנזכר בשו"ת תורה לשמה  נהג

הנ"ל. ועי' מ"ש הטעם בזה בשו"ת מגיד תשובה ח"ה )עמ' קה(. וברובע הגדול הוסיפו שהש"צ אומר  
בקו"ר גם ג' ברכות הראשונות. עי' בברי"כ )מע' י' אות ד'( ולמר בריה בס' ממלכת כהנים )עמ' 

ואף גבי ר"ח שחל בשבת, כ' בברית כהונה )מע' ש' אות ו'( שבשבת ור"ח תיקן מר זקנו  שסו(.  
מהרי"ך שאומר ברכה האמצעית בקו"ר. ושכן נוהגים בביהכ"נ ר' חזקיה. ע"ש. וזה שונה משאר  
יו"ט שמנהג הרובע הגדול לומר ג"כ ג' ברכות אמצעיות. והטעם פשוט. ועי' בס' ויען עמוס )מע' 
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 הלל בליל פסח

ז. בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף, וכן בליל שני  י
בים של גליות. ואף הנשים חייבות לומר ההלל בליל פסח, בין בהלל שבהגדה  של שני ימים טו

 .22ובין בהלל שאחר תפלת ערבית 

 דיני הסיבה 

. איטר, יש אומרים שיסב על שמאלו. וכן דעת הרמ"א. ויש אומרים שיסב על צד ימין.  חי
 מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א.  ן פסקוכן דעת הרדב"ז. וכ

ף לסוברים שיסב על שמאלו, בדיעבד אם היסב על ימינו יצא ידי חובה. וכן  ומכל מקום א
 . 23פסק מרן הגר"ע יוסף, שיסב על שמאלו, ובדיעבד שהיסב על ימינו יצא 

 
שכ' שלא נהגו בזה ברובע הקטן בר"ח שחל בשבת. ע"ש. ואמנם הגר"י ברדא נר"ו  ש' אות ו'(  

בהיותו כרב מושב שרשרת כתב לבטל מנהג זה )עי' בתשובתו באו"ת תשרי תש"מ סי' ה'. ובשו"ת  
לקיים המנהג,   ג'רבא בארץ  רבני  למעלה מעשרה מגדולי  אולם כתבו  סי' מח(,  ח"א  ירנן  יצחק 

י רפאל כדיר צבאן )באו"ת ניסן תש"מ סי' נט, ושוב נדפס בס' נפש חיה  וכמבואר בדברי הגאון רב
מע' י' אות כז( והגאון רבי בוגיד סעדון במאמרו שבראש ס' יד משה ובספרו שו"ת מגיד תשובה  
ח"ה )חאו"ח סי' לד(. וכן הסכים מרן הגר"ע יוסף במכתבו הנדפס באו"ת )ניסן תש"מ הנ"ל( ובשו"ת  

סי' ט( ובחזו"ע ימים נוראים )סדר ליל ר"ה ס"ה( לקיים המנהג. ומ"מ סיים,   יביע אומר ח"ח )חאו"ח
שאם ידוע שכל הקהל בקיאים בתפלת יום טוב ובידיהם מחזורים, ומרצונם הטוב מסכימים לבטל  
מנהג זה בלי שום חשש מחלוקת, נכון לנהוג כשאר קהלות הקודש להתפלל ערבית בלחש, לצאת  

. וכ"כ מרן ראש הישיבה שליט"א בהקדמתו לס' ברית כהונה )אות ו'(  ידי חובת חכמי הקבלה. ע"ש
על מנהג זה, שנשתנו התנאים למעליותא בא"י, כי היום ב"ה המחזורים מצויים למכביר, ולילה כיום  
יאיר, וא"צ להחזיק במנהג הקדום, רק אם מכיר החזן שישנו מי שזקוק לכך. ע"ש. וכ"כ בהגהותיו  

ה' נסי ח"ב  פר  )מע' י' אות ז'( ובס  ספר ברית כהונהקיג( ובהגהותיו על  באו"ת )אלול תש"מ סיק  
ובשו"ת מקור נאמן ח"א )סי' תצו(. וכן הורה בשיעורו הנדפס בבית נאמן )גליון ריח    )פכ"ב ס"ז(

פנחס תש"ף אות ה' והערה יא(. וע"ע בספרו מגדולי ישראל ח"א )עמוד קסד( על תקנה לומר תפלת  
 "ש. ע ליל שבת בקול רם.

כ"כ מרן בש"ע )סי' תפז ס"ד( בחיוב ההלל. וגבי הנשים, כן העלה בשו"ת יחוה דעת ח"ה )סי' לד(    22
ובחזו"ע )עמ' רל(. וכ"פ בס' ה' נסי ח"ב )פכ"ב ס"ט(. ואף שמ"ד הרה"ג ר' רזיאל הכהן בהגהתו שם  

חקרי ארץ  ציין למה שכתב בזה בהערות אי"מ על המשנ"ב )בסוה"ס סי' תפז ס"ד( ובספרו שו"ת מ
ח"א )סי' מה( שלא נהגו הנשים בזה, ואף הרוצה להחמיר עכ"פ לא תברך. ]וכ"כ הרה"ג ר' אושרי  
חדאד בקובץ ויען שמואל חי"א )סי' מא(. ועי' בס' יומי דחנוכה ח"ב סי' ו'[. ע"ש. מ"מ מו"ר גופיה 

נסי שם. ובעיקר מ"ש מ"ד שם שכן היה   המנהג  הורה שהנשים תברכנה כמ"ש בהלכה בס' ה' 
בחו"ל, לא ברור אי חשיב מנהג, אחר שנשים רבות אף לא היו מתפללות וכו'. וע"ע מה שהעיר  

]ובענין ברכת ההלל ביחיד, עי' מ"ש בחזון    בזה הה"כ בקונט' למען ידעו דורותיכם ח"א )עמ' רכב(.
' יא(.  עובדיה )עמ' רכז( והגאון מוהר"ר רחמים מאזוז בתשובה שנדפסה בקובץ יעלה הדס )ח"ג סי

כהן   אדיר  רבי  הרה"ג  ידי"ן  בזה  מ"ש  וע"ע  לברך.  שאפשר  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  ודעת 
 בתשובתו בס' גם אני אודך ח"ב )סי' כד(. ע"ש[.. 

מסיבים על שמאלם. ומ"מ    הנה הרמ"א )סי' תעב ס"ג( כ' שאין חילוק בין איטר לאדם אחר, דכולם  23
בדיעבד שהיסב על צד ימין, כ' הפמ"ג )מש"ז סק"ב( והמשנ"ב )ס"ק יא( שיצא י"ח. ואף שהפר"ח כ' 
דאפשר דכיון דתקון רבנן שלא יסב פרקדן או על ימינו מטעמא דסכנה, אף אם עבר והיסב לא קיים 

כמה ספיקות להקל. ועי'   מצות הסיבה כתקנת חכמים ויחזור ויאכל בהסיבה. ע"ש. מ"מ יש בנ"ד 
להרדב"ז בתשובה )ח"ג סי' תקפד( שהיקל לכתחלה שאיטר יסב על צד ימין. וע"ע בכה"ח )אות כג(.  
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 הלכות תפלות חול המועד 

. בברכת ההפטרה בשבת חול המועד, יש לחתום "מקדש השבת". ואין אומרים "מקדש טי
והזמנים", לפי שאם אין שבת אין הפטרה, ומאחר וכל אמירת ההפטרה השבת וישראל  

 . 24היא מחמת השבת, חותם "מקדש השבת". ואין חילוק בזה בין פסח לסוכות 

 
וכ"כ מרן הגר"ע יוסף בשו"ת חזון עובדיה )סי' טו( ובחזו"ע )פסח עמ' ט( שבדיעבד שהיסב על צד 

א באו"ת )ניסן תש"נ סי' ימין יצא. וכ"פ במשנה ראשונה מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"
צב אות ב, אלול תש"נ עמ' תתעג, ניסן תשנ"ג עמ' תקלו( שאיטר יסב על צד שמאל, ובדיעבד  
שהיסב על צד ימין יצא. ע"ש. וכ"כ מו"א נר"ו בקונטרס הלכות פסח )הנדפס בהגדת איש מצליח,  

לכות פסח ממו"א נר"ו  דיני קדש סט"ז(. וכן נדפס בס' ה' נסי ח"א )עמ' מה. שם נדפס כל קונטרס ה
כדמותו וכצלמו, עם מעט הוספות. ויש לציין דמעיקרא כשכתב מו"א הקונטרס הגיהו מרן ראש  
הישיבה שליט"א הדק היטב היטב הדק, וכל הנכתב שם הוא על דעת מרן ראש הישיבה שליט"א. 

בראש ספרו    ובכל מקום שמציין שם לאו"ת, הוא לתשובות מרן רה"י שם. ומטע"ז הדפיסו מו"ר נר"ו
ה' נסי ח"א(. אולם שוב הדר ביה מו"ר משמעתיה, ופסק כדברי הרדב"ז הנ"ל שאיטר יסב על צד  
ודבריו נדפסו באו"ת )תמוז   ]ועי' בשו"ת חזו"ע שם שהביא כמה תנאי דמסייעי להרדב"ז[.  ימין. 

בס' ה' נסי  תשע"ז סי' קי אות ט( ובספריו ארים נסי עמ"ס פסחים )דף ק"ח ע"א, עמ' תפט מהספר( ו
ח"ב )בתשו' סי' לא, ובהלכות פכ"ג סל"ב(. ושאף החזו"א )בהנהגותיו שנכתבו ע"י הגר"ח קנייבסקי,  
הובאו בס' שער המועדים פסח עמ' יו"ד, ובהנהגות החזו"א פי"ב אות י"ז( שנשאל איך יסב איטר,  

. וכן  ון נז אות יט(השיב שיסב איך שנוח לו. ע"ש. וכן הורה מו"ר בשיעורו הנדפס בבית נאמן )גלי
בשיעור הנדפס בגליון קנח )פסח תשע"ט אות יז(, והוסיף שאם ביכלתו להחמיר בנקל אין הכי נמי,  

בס' תורת חיים    ר אביוכ"כ מ  אך פעמים שהוא קשה להחמיר בזה, ורשאי לסמוך על הרדב"ז. ע"ש.
י הרה"ג רבי אביה חדוק וע"ע לגיסח"א )עמ' קמב(. ובעיקר הענין ע"ע בס' ה' נסי ח"א )עמ' קמ(.  

               בירחון אור תורה )תמוז תש"ף עמ' תתקלב(.

כ"כ מרן בש"ע )סי' רפד ס"ב( גבי ר"ח שחל בשבת, שהמנהג שאין מזכירין ר"ח אף בחתימה,    24
וחותם מקדש השבת. ולכאו' ה"ה לגבי שבת חוה"מ. אמנם לגבי שבת חוה"מ סוכות, מור"ם בדרכ"מ  

הביא בשם ס' המנהגים לר' אייזיק טירנא )עמ' קלה( שחותם מקדש השבת וישראל    )סי' תרסג סק"ב(
והזמנים, ותמה ע"ז, מאי שנא משבת חוה"מ פסח שאין חותמין בהזמנים. וכ' הרמ"א, לי נראה דלא 
לכן   בקרבנותיהם,  וחלוקים  הואיל  בפני עצמו  טוב  יום  אחד  דכל  ימי הסוכות  דשאני  מידי  קשה 

ע" הזמנים.  וקצמברכין  ס"ט.  תצ  )סימן  בש"ע  בהגהתו  קצת  וכ"מ  עיוןש.  צריך  הרמ"א   ת  על 
שהשמיט זאת בהגהותיו בסימן תרסג. והוי סוגיא בדוכתא(. ועי' בשו"ת וישב אברהם הכהן חאו"ח  
סי' סג מ"ש בזה(. וכן מנהג רוב האשכנזים להזכיר בשבת חוה"מ סוכות הזמנים. ואף בתפוצות  

פוסק  ועי'  יהדות ספרד מצינו לכמה  והזמנים.  ישראל  והעידו על מנהג לחתום מקדש  ים שכתבו 
בכה"ח )סי' תכה אות ז( שכ' שהמנהג ברוב המקומות שבשבת חוה"מ סוכות חותמים והזמנים.  
ולהלן )סי' תצ סוף אות עח( כ' ג"כ שמנהג בבל להזכיר זמנים בחתימת ההפטרה, וצ"ל שגם כן  

כים אחר מנהג מדינת בבל כנודע. וגם בעיר עוז לנו  הוא מנהג הודו ופרס וערי אשור שכולם הול
ירושלים ת"ו עתה בכמה קהלות מזכירין בחוה"מ סוכות בין באמצע בין בחתימה. ומ"ש בשמן  
בספר   זה  לא כתב  דהרי  ברור,  דאינו מנהג  אפשר  להזכיר,  ת"ו  בירושלים  נוהגין  דאין  המשחה 

ני שעתה רבו אכלוסים ממקומות שונים  התקנות ומנהגים של ירושלים ת"ו. ועוד אפשר לומר מפ 
וכל אחד נוהג כמקומו. ע"ש. וע"ע להגאון רבי אליהו גיג' בס' זה השלחן )סי' קמב ס"ב( במנהג  

 אלג'יר בזה, ובהערה שם. 

אולם מרן החיד"א בברכי יוסף )סי' תכה סק"ב( פסק שיש לחתום מקדש השבת. ]ועי' בספרו לדוד 
שכתב" שבשבת חוה"מ סוכות יחתום בהפטרה מקדש השבת והזמנים.  אמת )סי' כ' ס"ז( שכ', "יש מי  

ובס' יפה ללב )סי' תרסג סוף סק"ג( העיר על מרן החיד"א אמאי כ' יש מי שכתב, הרי אין זו סברא  
יחידאה. ע"ש. ולכאו' אף מרן החיד"א ידע מזה, ולאו דוקא הוא[. וכ"פ רבים מפוסקי יהדות ספרד,  

פסח לשבת חוה"מ סוכות, ולעולם חותם מקדש השבת. וכן היה מנהג   שאין חילוק בין שבת חוה"מ
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 לימוד בשביעי של פסח

שהיה  . ובחו"ל25. מנהג יוצאי ג'רבא לקרוא ביום שביעי של פסח שיר השירים עם תרגום כ
 .26לב' הימים קריאת שיר השירים  חלקיםהיו מ גם יום טוב שני של גלויות,

 
הרובע הגדול בג'רבא, וכמ"ש בברית כהונה )מע' ח אות ט( שכן מנהג ג'רבא. וכ"כ בספרו  באר  

על הש"ע )סי' תצ אות ב(. וכ"כ מר בריה דרבינא בשו"ת וישב אברהם )חאו"ח סי' סג(, ושכן    משה
מרן )אם כי אם מוכרח הדבר בדעת מרן, נחלקו האחרונים(.    דעתן  הורה מהרס"ך, וכ' לפלפל שכ

וכן ראיתי בשו"ת מגיד תשובה ח"ז )חאו"ח סי' סא( שכ', זכורני ששמעתי בילדותי שאמר הרה"ג  
רבי מרדכי אמייס הכהן שבעירנו ג'רבא נוהגים שלא להזכיר שם החג, בין בפסח בין בסוכות. ע"ש.  

ת ו( שכ' שחותמים מקדש השבת והזמנים. ובמוסגר שם נכתב, כך  ]ועי' בס' ויען עמוס )מע' ח או
מנהג פשוט בחו"ל, והגאון משחא דרבותא פסק שחותם מקדש השבת, וכן היה מורה הרה"ג ר'  
משה שתרוג זצ"ל. וכן דעת הגר"ע יוסף. ע"כ. )וייתכן שהגהה זו ממרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז 

'רבא היה שלא להזכיר זמנים בחתימה, כי הוא מקום מושבו  שליט"א(. ואין זה סותר להנ"ל שמנהג ג
ברובע הקטן. וכידוע בכמה דברים היה המנהג שונה ברובע הקטן מהרובע הגדול[. ועי' למ"ז הגאון  
איש מצליח בהגהתו בס' בני חי )עמ' כו(. וכן פסק מרן הגר"ע יוסף בספריו שו"ת יחוה דעת ח"א  

או"ח סי' כג אות יט( וח"ט )חאו"ח סי' פח אות טו( וחזו"ע סוכות  )סי' ע'( ושו"ת יביע אומר ח"ח )ח
)עמ' ריט( ופסח )עמ' רלח(. וכ"כ מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז שליט"א בספריו אסף המזכיר  
)עמ' קעג, אות מז( וה' נסי ח"ב )עמ' רפה. וע"ע בעמ' תרסו(. וע"ע בקובץ זכור לאברהם )תש"נ  

בירור דברי הראשונים ומנהגי תפוצות ישראל בזה. ועי' להגרי"ח  עמ' שו והלאה( שהאריך טובא ב 
 סופר בס' ברכי נפשי ח"א )סי' י( ולהרה"ג ר' מיכאל פרץ בס' ש"ע אהלי שם )סי' רפה(. 

לה )ג' ע"א( איתא שיונתן  יוקראו לו תרגום יונתן בן עוזיאל. ולכאו' הוא תמוה כי במסכת מג  25
ביקש לתרגם כתובים ויצתה בת קול ואמרה לו דייך, ולכאורה משמע שלא תרגם הכתובים. ואכן  
נחלקו רבותינו הראשונים אם יונתן תרגם הכתובים. ועי' להרה"ג ר"י זר באו"ת )אייר תשע"ה סי' 

מכתב א', ב', ובס' ויגד משה צ( שציין מקורות רבים בזה. ועי' על דבריו באו"ת )אב תשע"ה סי' קל  
עמ' קיב(. ועי' למרן ראש הישיבה נר"ו בס' ה' נסי ח"א )עמ' שלט( שכתב שתרגום שיר השירים  
אינו מיונתן בן עוזיאל, ובספר הערוך )ערך פלטיא א'( קראו בשם תרגום ירושלמי, וכן נכון. ע"ש. 

מן )גליון רו שמיני תש"ף, הערה  וכ"כ מו"ר עוד בהגהתו באו"ת )אב תשע"ד עמ' תתרלד( ובבית נא 
יז(. ע"ש. וע"ע להגרי"ח סופר בספריו מנוחת שלום )ח"ד סי' כא, חי"א עמ' נח, חי"ב עמ' קכה, קצ(  
ברית יעקב )סי' כה הע' ג'( יגדיל תורה ח"א )סי' סו, פד( כרם יעקב )רס"י יא( זכות יצחק )ח"א סי'  

מ"ש בעיקר ענין    ,פ( גדולה תשובה )סי' כ אות ג(   מו, ח"ב סי' ס' עמו' רפו( טל חיים )סי' מד עמ'
 תרגום יונתן לתנ"ך. ע"ש. 

כמ"ש בס' ממלכת כהנים )עמ' שסא( ובס' גאולי כהונה )מע' ש' אות יג(, ושמחלקים לב' הימים    26
הטובים, שביעי ושמיני של פסח. ע"ש. וע"ע בס' שיר ציון בס' ערבי פסחים. וכ"כ מרן ראש הישיבה  

' נסי ח"א )עמ' שלט(, ומפי השמועה הביא שכן הוא גם מנהג בבל. ע"ש. וע"ע בבית  שליט"א בס' ה
שכ' שיתכן שנהגו כן גם    (פי"ב סל"ז)נאמן )גליון רו שמיני תש"ף, אות יב(. וע"ע בס' עלי הדס  

 בתונס בדורות הקודמים. 

החמיר שלא לקרוא תרגום ביו"ט. וזה לשונו    אך מעודי נתקשיתי בזה דלכאו' הרי הרמ"ע מפאנו
במאמר מעין גנים )דף א' ע"ד, בנד"מ בס' מאמרי הרמ"ע ח"ב עמ' קעז(: אין תרגום אלא ביום ולא 
בלילה כלל, שלא להגביר מדת הדין יותר מדאי. ולא בשבת ויו"ט לעולם, לא בתורה ולא בנביאים  

ני עצמה. וכו'. וחולו של מועד איננו בכלל ימים  שאז מלכות נכללת בזכר, ואין לה קריאת תרגום בפ
טובים לד"ז, ודוקא יחיד הוא שלא יאמר תרגום בשבת ויו"ט, אבל צבור הואיל ורב גוברייהו לחלוק  
לו כבוד לתרגום בכל זמן, והקדיש תמיד מיד ראיה מספקת, אם באו לתרגם את הפרשה או את 

קדיש ראיה מספקת, היינו שהקדיש נאמר בלשון  ההפטרה במקום שנהגו שפיר דמי. עכ"ל. )ומ"ש שה
תרגום, ואעפ"כ אין חשש באמירתו בשבת ויו"ט משום שנאמר בציבור. כן ביאר גיסי הר"ר אביה  
חדוק נר"ו, ועי' להלן בסמוך(. וכ"כ הרמ"ז באגרותיו )סי' כב( שאין לקרוא תרגום ביו"ט. ע"ש. וטעמו  
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מטות )סי' י' אות ב( כי שבת ויו"ט הם בחינת טוב  של הרמ"ע, ביאר בשו"ת ישכיל עבדי ח"ח בהש

הגמור ימי ששון ושמחה, ולכן אין ראוי לעוררם ביום שמחה, שמטע"ז לא אומרים תחנונים ווידויים  
   בשבתות וימים טובים משום שאין לעורר הדינים ביום שמחתנו. ע"ש.

רגום של תורה אונקלוס  ואפשר דשאני תרגום הכתובים דקיל טפי, דבגמרא )מגילה ג.( איתא דת
הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע, ותרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה  
ומלאכי. )ומשמע בגמ' שלא ניתנה רשות לתרגם הכתובים(. ואכן מלשון הרמ"ע מפאנו הנ"ל שכתב:  

נכללת בזכר, ואין לה   ואין תרגום לא בשבת ויו"ט לעולם, "לא בתורה ולא בנביאים" שאז מלכות
קריאת תרגום בפני עצמה וכו'. ע"כ. אפשר שבכתובים קיל טפי, והטעם כנ"ל שלא מצינו בגמרא  

ויש לדחות.   ]וגם הגאון רבי מיכאל סגרון שליט"א אמר  שתרגום הכתובים מקורו מפי הנביאים. 
תרגום שיר    ליישב שכל הקפידא בקריאת תרגום בשבת וביו"ט ע"פ הקבלה, אינו שייך בקריאת

 השירים, דלא גרע ממדרשים וגמרא שהוגים בהם יומם ולילה[. 

ועוד אפשר ע"פ מ"ש הרמ"ע מפאנו לאחמ"כ "דדוקא יחיד הוא שלא יאמר תרגום בשבת ויו"ט,  
אבל צבור הואיל ורב גוברייהו לחלוק לו כבוד לתרגום בכל זמן". ואפשר דזה ג"כ הטעם שנהגו  

ום במקהלות. ולכאו' יש להעיר עוד דהא באמירת "ובא לציון"  להקל, משום שנהגו לקרוא התרג
בשבת וביו"ט קוראים ג"כ התרגום, וכן יש להעיר מהמנהג לקרוא בשבת חתן הפסוקים "ואברהם  
זקן" עם התרגום. אולם לפי האמור דבקריאת תרגום בציבור אין חשש, ניחא שפיר. אך אכתי יש 

יש לו להמנע מאמירת התרגום ב"ובא לציון". ולא    להעיר באדם שמתפלל ביחיד בשבת, שלכאו'
שמענו כן מעולם. ]ועכ"פ הארכתי בתשובה כת"י )ומקצתה נדפסה באו"ת אייר תש"פ סי' פ'( שיש  
מקום להקל בקריאת תרגום בשבת. ולפ"ז אף גבי פסוקים אלו שב"ובא לציון" בודאי שיש לאומרם 

 נ שא"ב הרב יהונתן שלמה מאזוז נר"ו(.  בכל אופן[. )וכן תירץ בכמה מהדברים הנ"ל ידי"

ועוד אפשר להוסיף דחלק מהתרגום נהגו לקרוא ביו"ט שני של גלויות, ובזה מפורש ברמ"ע מפאנו  
וידי"נ הרב רב אשי ברדא )אך אין זה מיישב שנהגו לקרוא גם ביו"ט ראשון(.  דקיל טפי וכדלעיל.  

זאת הברכה ביו"ט אחר מנחה. ונראה טעמו  תירץ עפ"ד הבא"ח )פ' וזאת הברכה סט"ו( לקרוא פ' ו
)ועי' בתשובה הנ"ל מה שכתבתי בדברי    מנחה קיל טפי קריאת התרגום, כי פנה היום משום שאחר  

תירץ שכפי   ועוד  גדולה.  וזמן מנחה  היום  חצות  אחר  זאת  קוראים  היו  בנ"ד  ואף  בזה(.  הבא"ח 
רגום אם קורא פירושו לעברית  שמקילים בקריאת מקרא בלילה אם קורא פירש"י, ה"נ בקריאת ת

)או לערבית בחו"ל( ס"ל דקיל טפי. עכ"ד. וצ"ע. ועוד אמר גיסי הרה"ג ר' אביה חדוק נר"ו דשמא 
יש לחלק בין תרגום מילולי לפסוק כמו תרגום התורה והנביאים, לתרגום שיר השירים שהוא כעין  

א תלמוד בבלי וירושלמי  מדרש המוסיף הרבה על הנאמר בפסוק. דאל"ה אטו אסור ללמוד גמר
החמיר הרמ"ע. אך קשה מילה במילה  שמובאים בהם דברים בארמית. לכן נראה שרק בתרגום  

ממ"ש הרמ"ע שם )הובא לעיל( שהקדיש ראיה שמותר לומר תרגום בציבור, ולפי מה שביארנו  
  ה לה במילדר"ל שהקדיש אע"פ שנאמר בארמית מותר לאומרו בשבת, הרי הקדיש אינו תרגום מי

]ויש לציין ולהוסיף שכמו כן יש בג'רבא שנהגו לקרוא ביום שמחת תורה מגלת  עכ"ד.  לפסוק. וצ"ע.  
קהלת עם תרגום ארמי. וכאן בארה"ק מקפיד על כך מ"ז הגאון מהר"י צמח מאזוז שליט"א לקרוא  

סוכות והלאה, אך ללא תרגום[. וע"ע בתשובתי באו"ת הנ"ל מה    ל המועד לת קהלת משבת חו ימג
 תבתי בזה. שכ
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 תגובה לגליון כה 

 מידי"נ הרה"ג רבי אלחנן פרינץ שליט"א 

 מח"ס שו"ת "אבני דרך" י"ז חלקים 

 בס"ד, אדר ב התשפ"ב

אדירים, במים  לצולל  ושנים,  ימים  לאריכות  אשדר,  שלמא  אדר,  בש"ס   בירח  עיניו 

 שליט"א.  יצחק מאזוזהרה"ג ידידי ודולה מבארות עמוקים, כבוד  ופוסקים

 שלומך ישגא לעולם 

 אשריך על זיכוי הרבים. ,מהדברים יכה ונהנית "פסקי הלכותהגליון "ראיתי את 

ית לגבי הוצאת תולעים מקטן, הנני מצרף תשובה  לחיבת הקודש הוסיף שני דברים. ראש

שכתבתי לפני כמה שבועות ועדיין לא ראתה אור. ואי"ה תצא בכרך ח"י של שו"ת אבני  

דרך. וכן לגבי מלכודת עכברים בשבת, אנו העלנו להחמיר, וכל ההיתר מע"ש. ויראה כבודו  

 כרך יב סימן עז. ותשובה זו לגבי מלכודת עכברים נדפסה בשו"ת אבני דרך  הדברים.

 

 

 הוצאת תולעים מקטן בשבת 

האם מותר להוציא בשבת תולעים מקטן שסובל, שכן בהוצאתם הוא גם צד וגם נוטל את 

 נשמתם. 

 אשיב בקיצור, אף שיודע אנכי כי יש שהחמירו בזה, מקובלנו להתיר.  

מן הגללים ומן הפירות שהבאישו    מובא במשנה ברורה )שטז, סקמ"א( כי "רמשים שהוויתן

וכיוצ"ב, כגון תולעים של בשר... ההורגן פטור ואסור מדרבנן". וציין בשער הציון )סק"ז(  

דהכי דעת הלחם משנה )יא, ב( והאליה רבה )סקכ"ו(. אך המגן אברהם )סק"כ( חולק. היינו  

הכריעו לדינא כמג"א  חולק ומתיר לכתחילה להורגם ולצודם, והיינו דדינם ככינים. וכן רבים  

ובהם התוספת שבת )סקכ"ד(, שלחן עצי שיטים )ג מלאכת שוחט(, תפארת ישראל )שבת  

 . קעט(  ,שו"ת פעולת צדיק אוב  ג  ,בחיי אדם שבת כלל לאיד, סק"ה( ועוד )וכן התירו בכינים  

  רהרס הע ודעמ)רפואת ישראל  ע"פ זה מובנים טובא פסיקתו של הגריש"א כמובא בספר

"שתולעת זו דינו כרמשים שהוייתן מן הגללים, ולכן מותר  טעם ההיתר הינו מפני  ( דתקנ

.  קסו(  ייםח-רחדברי יציב )אווכן כתב להתיר בשו"ת  להרגם בשבת שהוייתן מן העיפוש".

אך אזכיר כי הביאור הלכה )שטז ד"ה 'מותר'( ביאר את ההבדל בין כינים )שנוצרים מזיעה(  

 ע"ש. לתולעים )שנוצרים מעיפוש( 

צירף כמה סיבות להתיר את הוצאתם, וזו    קכג(  ודח"א עמשבת  חוט שני )וחזיתי כי בספר 

"תולעים שנמצאים בפי הטבעת של תינוק, מותר לתופסם בשבת בידו ולהסירם,    לשונו:
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ואף שיכול לבוא עי"ז לידי נטילת נשמה מחמת קטנם וחלישותם מ"מ שרי שמסתמא אין  

סורא דרבנן ובמקום צערא יש להתיר דהוי פסיק רישא דלא  במינם פרה ורבה והוי רק אי

ניחא ליה שאין רצונו אלא להסירו מהתינוק, ועוד דהו"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה והוי 

אלא דראוי לציין כי במקור אחר )שבת   תרי או תלת דרבנן ובמקום צער כה"ג יש להתיר".

להניח ש  הוא כתב  רו(  ודח"ב עמ לאכול שום או  ילדים כדי  "מותר  ום בפי הטבעת של 

בהריגת  יש  אם  צ"ע  הענין,  ולעצם  בידים.  הורגם  שאינו  כיון  להמית תולעים שבמעיים 

 תולעים אלו משום נטילת נשמה דאפשר דאינם פרים ורבים".

"תבנא לדינא נראה דמותר להוריד תולעים מהגוף,   איתא:  כג(   ,ג  .ז  ,עיונים בהלכה )בבספר  

ה מכך ימותו התולעים ]אך בגדול הסובל מתולעים היוצאים מגופו  אף באופן שידוע דכתוצא

   כח(.  ,עם מקדשי שביעי )ח"ב דוע"ע בספר  ואין צערו גדול כל כך יש מקום להחמיר בזה[".  

"תולעים הנמצאות בפי   וזו לשונו:  מט( רהלא הע  ,ארחות שבת )ידוכן הורה להתיר בספר  

וכן התירו להוציאן בחזון עובדיה    27".שליכןהטבעת ומצערות את האדם מותר להוציאן ולה

)שבת ח"ג עמוד קכז. שבת ח"ה עמוד קטו( ובספר כי בו שבת )שח, תקצד עמוד תקטו( אך 

ציינו כי יזהר שלא להורגם. והוסיף עוד בספר כי בו שבת )שטז, קנז עמוד שג(: "מותר  

רגעים, וטוב להיזהר שלא  להוציא התולעים דרך פי הטבעת אף שמתים מיד לאחר כמה  

מותר להסיר תולעי מעיים מפי הטבעת  להורגם". וכן התיר בספר חבל נחלתו )ח, ח( וסיים: "

של ילד ולהניחן על נייר ניגוב ולזורקן לאשפה, ואע"פ שהן ימותו כתוצאה מפעולה זו, אבל  

 ".אין להורגן בידים

ו לשונו: "ובמקום חולי או צער  והכי הורה גם הפסקי תשובות על המשנ"ב )שטז אות יח( וז

שיטת   על  ממש  של  ובסמיכה  להתיר,  נקטינן  שימותו,  פס"ר  הוא  אפילו  וכבוד הבריות, 

המג"א ודעימיה שמתירים בכל ענין, וגם שאר הפוסקים לא אסרוהו אלא מדרבנן, וכיון  

 
בהוצאת תולעים אלו יש לדון מצד איסור צידה ומצד איסור נטילת    והוסיף שם, בהאי לישנא:  27

נשמה, שהרי נוטל אותן ממקום חיותן וסופן למות באויר. והנה נראה דתולעים אלו דינם כרמשים  

המשנ"ב   שכתב  מהגללים  וע  (סקמ"א   ,שטז )שהוייתם  מדרבנן,  אלא  אינו  הריגתם    "ש יישאיסור 

שכתב שגם איסור הצידה שבהם אינו אלא מדרבנן. ואף שבארנו לעיל סעיד    (ד"ה מותר)בבה"ל  

הבאנו   מ"מ  בזה,  להקל  קשה  ורבים  פרים  האלו  שהתולעים  שידוע  שבימינו  הגרישבל'  א "שם 

שאין בהם אלא איסור דרבנן. ולענין איסור    שבמקום צער גדול יש לסמוך על עיקר דינא דשו"ע

צידה יש להקל משום דהוי תרי דרבנן במקום צער, דהוי דבר שאין במינו ניצוד וגם עיקר צידתן  

של תולעים אלו אינה אסורה אלא מדרבנן דהוייתן מן הגללים ]גם אפשר שמשום צערא ומאיסותא  

חד טעמא בהא דלא גזרו איסור צידה  לא גזרו בהם איסור צידה כלל וכעין מש"כ הבה"ל שם ב

שהתיר תרי דרבנן במקום הפסד או צער אף ע"י ישראל   (ח-ז"שז בא"א סק )בכינים[, ועי' פמ"ג  

. ולענין איסור ההריגה יש  (סקי"ט  ,קג)וחזו"א    '(ואפילו'שמט ד"ה  )ה"ל  יולא רק ע"י עכו"ם, וע"ע ב

וס ופן למות האם הוי גרמא בעלמא או  להסתפק אם כאשר אינו הורגן בידים רק מוציאן לאויר 

דחשיב מעשה בידים וכעין שולה דג מהים שנתבאר לעיל סעיף כ"ד דחייב חטאת, דאפשר שאין 

זה ממש כשליית דג מן הים שהמים הם עצם מקור חיותו, ואם אכן הוי גרמא הרי זה מותר במקום  

ורה בהריגת תולעים אלו  צער. ועוד יש לצרף מה שנתבאר לעיל דמעיקר דינא דגמ' אין איסור ת

רק איסור דרבנן, וגם הוי מקלקל ומשאצל"ג, ואם הנידון הוא לגבי קטן א"כ הוי בגדר חושאב"ס 

ברמ"א, ומכל הלין טעמי נראה דבמקום צער יש לסמוך ולהקל להוציא תולעים    ( יז  ,כח )שכמבואר  

 אלה ולהשליכן". 
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שהוא ג"כ מלאכה שאי"צ לגופה, הו"ל תרי דרבנן, ששפיר אפשר להקל במקום חולי וצער  

כגון הסרת תולעים שבפי הטבעת, ובפרט אם אינם מתים תיכף ומיד". בעודי בזה ראיתי  ו

את   להוציא  והיא  פרקטית  עצה  הביא  שפז(  עמוד  )ח"ב  מלכא  שבת  הליכות  בספר  כי 

התולעים באמצעות מקל אוזניים )דהתולעים נדבקים בצמר גפן שבראשו וכך אפשר בקלות 

 להוציאם ולזורקם לפח מבלי להורגם(. 

 

 

 

 שו"ת אבני דרך כרך יב, עז: טלטול מלכודת עכברים בשבת

גילינו בביתנו עקבות של עכבר, לצורך לכידתו קנינו מלכודת )מכסה עם דבק ורעל במרכזו(. 

ובמטבח  שמים את המלכודת בסלון  יגעו ברעל חלילה, אנו  לא  בכדי שהילדים הקטנים 

הבית רק בשעות הלילה )ובשאר שעות היום אנו שמים במחסן נעול(. האם מותר לטלטל  

 ם על כך מראש(?בשבת את המלכודת )כאשר חושבי

בשבת ישנה בעיה לטלטל את המלכודת, משום איסור מלאכת צידה. כל ההיתר לצוד הוא  

רק כשמניח את המלכודת מערב שבת, שהרי בכך הוא אינו עושה מעשה בשבת. אולם  

אין היתר להניח את המלכודת בשבת, ואם מניח עובר על איסור מדרבנן )שהרי אין הכרח  

 אבאר מעט. גמור שהעכבר ילכד(. ו

בית שמאי אומרים: אין פורסין )בערב שבת( מצודות המשנה במסכת שבת )יז, ב( אומרת: "

חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום )לפני כניסת השבת(, ובית הלל מתירין". 

 בשבת עצמה אסור לפרוס מצודות. כלומר, לכולי עלמא 

רגע שבו מניח  ל ואם היתה החיה נלכדת בשהואי ('אלא' ד"ה  שבת יז, ב) פותבתוסומובא 

ועיין    גזרו על הנחתה בשבת.לפיכך באו חכמים ואיסור תורה,  על  המלכודת היה עובר  את  

במשנה ברורה )שטז, סקי"ח( דדבר שאין הכרח שיצוד, אינו אסור מהתורה )ועוד, נראה  

היטב שטז, סק"ה(. וזו לשונו של  -(, אולם יש בזה איסור )בארדהמלכודת היא כעין גרמא

אבל   . הפורש מצודה ובשעת פרישתו נכנסה חיה לתוכה חייבשולחן ערוך הרב )שטז, ו(: " 

אם נכנסה אח"כ לתוכה פטור מפני שבשעת פרישתו אינו ידוע אם יצוד אם לאו אבל אסור 

וע"ע בזה במקור    ".צוד בה עכבריםולפיכך אסור להעמיד בשבת המצודה ל  ,מדברי סופרים

 חיים השלם )ח"ג קס, ח(. 

אולם יש הסוברים שעצם הנחת המלכודת בשבת, יש בכך איסור תורה, וכן הבין הפרי  

אברהם שטז, סק"ט( וביאר בספר פרי הגן כיוון שזה דרך צידתו. אלא שיתכן -מגדים )אשל

בה עכברים(, כמובא בשו"ת  דכל זה מיירי שיש וודאות שהעכבר ילכד )כגון: שישנם הר

גם  ( משמע שלו, א(. אולם מהחזו"א )ח"א ג, י) שבת  אבני נזר )קצא אות ז( ובספר אשמרה  

קיים איסור מהתורה, עיי"ש. אלא שכיוון שאצלנו לכד שם  העכבר יודאות שואין  אשר  כ



25 
 

, איש יח-)וכ"כ במנחת  28מטרתו בתפיסתו שלא יזיק, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה

ואציין כי בחידושי רעק"א )על המג"א שטז, סק"ט( תמה שהרי עכברים אין במינו  .  (ד-ב

 )ט, כ אות ג( ובשו"ת עטרת משה )א, עז(.  29ניצוד. וע"ע בזה בשו"ת יביע אומר 

ומכיוון שקיים איסור להשתמש במלכודת קיים איסור לטלטלה, ונצטט בזה את דברי הבן 

להעמיד בשבת המצודה לצוד בה עכברים ועל כן אסור  איש חי )פרשת וארא אות ז(: "

והנה לפעמים מעמידים   ,ואסור לטלטלה משום מוקצה  ,המצודה חשיב כלי שמלאכתו לאיסור 

צריכין ליזהר שלא יסירו ממנה העכבר   ,המצודה מערב שבת וניצוד בה העכבר בלילה

הללו הוי   ". וכ"כ דבשבת המצודותביום שבת משום מוקצה אלא ישאר בה עד מוצאי שבת

מוקצה ערוך השלחן )שטז, י(, קצות השלחן )קכא הערה כא( בשם המנחת ביכורים. וע"ע  

 30בזה בכף החיים )שטז, סק"ל(.

 ובזה הנני דושה"ט, בברכה מרובה

 מח"ס שו"ת אבני דרך -אלחנן פרינץ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
ניצוד דיש מין עכברים שמשתמשין בעורן  עכבר שהוא דבר שבמינו  ובחיי אדם )כלל ל, ז( כתב: "  28

דהוי משאצ"ל ולכן אסור להעמיד מצודה    , וכן אע"ג שבמדינתינו אין משתמשין בעורן לרמב"ם חייב
אבל להפוסקים כר"ש אפילו    ,ט( וה"ל לפרש דדוקא לרמב"ם"שיצודו בו העכברים )כ"כ המ"א סק 
   ". אם יהיה ניצוד בשעת פרישתו פטור

חיים כ אות ג( החמיר הגר"ע יוסף בהעמדת מצודת עכברים בשבת  - )ג אורחבשו"ת יביע אומר    29
)ומע"ש העלה שיש להתיר(. אולם בחזון עובדיה )שבת ח"ה עמוד קיח( חזר בו והתיר להעמיד גם  

 בשבת. 
משפט ב, מז( שאין איסור  -אולם בעצם הריגת עכבר ביום חול כתב בשו"ת אגרות משה )חושן  30

ס ומצער את האדם ומעורר פחד וגועל אצל הבריות )אולם ראוי שלא יהרוג  להורגו כיוון שהוא מאו
 בידיו אלא בגרמא כמלכודת וכדו'(, וכ"כ להתיר בשו"ת שאילת יעב"ץ )א, קי( להרוג עכברים. 

 נכתב ונערך בחסד ה' עלי   

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט

 שו"ת חקרי הלכה  מח"ס

 ומו"ץ בבתי ההוראה "כסא רחמים" "אפיקי מים" "יחוה דעת" ו"יביע אומר"

 הערות והארות יתקבלו בברכה 

 A025606532@gmail.com: בדוא"ל בבית ההוראה
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