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 ד "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 חג החודש ניסן וות  הלכ

 שאי השיעור: נו

אופן    .בתבש  "סהסיבלישת ".  יכניסה למקום המכור לגו.  בתי מלון בפסח.  על אילן שניטע בשביעית  ברכת האילנות

    .או ברשת  מכירת חמץ בטלפון.  קידוש במקום סעודה בפסח.  דת זרהעובשל  חמץ  .  סתרו הכנת הח

 

 על אילן שניטע בשביעית ברכת האילנות 

אילנות  מקום    בקירבת ין  אמקומות בערים החילוניות ששאלה:  א. 

פיר בישל  ואנשי  רב  ות,  ללכת מרחק  נאלצים  הכנסת  על  מאת  ד 

  ( שנת השמיטה)  נהאחרוה  בשנהונות.  ברכת האילברך את  מנת ל

לאחד א  הביאו  הסמוכים  פירויהבנינים  של  אותם  ת  לנות  ונטעו 

החול  בחצר   עם  של שיחד  האם  בעציץ  עליהם אפשר  הם,    לברך 

 ילנות? הא  תברכ

  , בין במזיד בין בשוגג, שמיטה ילן שניטע בשנת האתשובת הרב:  

 הי"ב(.  שמטה מהלכות  )רמב"ם פ"א ור קצריך לע 

,  צריך לעקור   יטה שמנת הלש  ם וכיהסמניטע בימים  ואף אם האילן  

שנת השמיטה,    קודם   ניטע   ילן אהעבירה כי    לא עברו שאף על פי ש

שוד את האדם  ו לחשמיטה, ויבואמשנת ה שנות הערלה מונים אבל

ם  חכמים לעקור גיכוהו צרטה, ולכן השנת השמישנטע את האילן ב

 לן כזה. אי

זה  השלע   יך צרש  ולפי  בשנת  שניטע  אילן  נשאלת  קור  מיטה, 

 ה האם מותר לברך עליו ברכת האילנות. השאל

האיבנידון שלנו   עם  המשתלמ   לןהביאו את  כדי    שבעציץ  חולהה 

לאילנות  מה שקורה    לא יקרהשבאופן בטוח )ט  ייקלשהאילן הזה  

צריכים להיקלט ויש להם  , שהם  למקוםממקום  אותם    עביריםשמ

קליטה" האי  כן לו ,  ("קשיי  את  יחמביאים  עם  לן  שד  לו  החול 

הים  חופר,  ץיצבע במקום  האילן   חדש גומא  את  בתוכה    ומניחים 

 ל. יחד עם החו

קולא יש  כזה  ערלה  ב  באופן  מ"ג(מסכת  שנעקר    :)פ"א  אילן 

עמו   עם  והסלע  בשהל  חוה)כלומר  האילןדבוק  של  אם  (,  רשים 

החול לחיות  האילן  יכול   חיבור    )עם  ללא  בלבד,  בו  הדבוק 

 . מתחלה ערלה ות שנ לחזור ולמנות  צריךאין (, קרקעל

שמיטה שנת  לגבי  הדין  מה  האחרונים  דנו  זה  מותר    , לפי  האם 

  , (אופן שיכול לחיות עם העפר)בשמסביבו ר אילן עם החול להעבי

אחר  במקום  גומא  אותו  ולחפור  בזה מחלוקת הרי"מ  .  ולהניח  יש 

ס"ו( סקי  'טיקוניצ פ"ג  השמיטה  איש  )בספר  בשמו    והחזון  )כ"כ 

גרוסברג( והגרח"ז  פלס  האם  הרב  כ,  ערלה  הלכות  מקילים 

ערלה  בדוקא  או ש  ולא כנטיעה חדשה.  יבים את זה כהמשךמחשו

להקל,  לג  אפשר  חדשה   יבים את מחשה  בי שמיטאבל  כנטיעה    זה 

 . ליטוע בשנת השמיטה  ואסור 

עובדיה שביעית  בחז זצ"ל,  )עמ' קל(  ון  פטירת הרב  שנדפס אחר 

  " השדה תשבית"  בספרושניאור זלמן רווח  ברה ו.  זההובא להקל ב

להחמיר  בזה  לקרקע  משום  ,  נוטה  האילן  את  שמעביר  שבשעה 

 . )ולא גרע מלאברויי( ספת השבחההחדשה יש בזה תו
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שליט" הישיבה  ראש  )מרן  נאמן  בית  שו"ת  בספרו  חיו"ד  א  ח"א 

בזה,    הזכיר(  כ"זסי'   מחלוקת  כוצירף  שיש  המקילים  די  דעות 

 .  אחר  ין ענבלהתיר 

בדיעבד  וב פנים  כל  על  לכתחלה,  מתירים  שיש  כיון  שלנו  נידון 

אלו ברכת  ולכן אפשר לברך על אילנות  אין חיוב לעקור.  בודאי ש

 האילנות )וכעין מ"ש המשנ"ב סי' שיח סק"ב(. 

כאשר  ם רבות  הו ללא חול כלל )פעמיועדיין יש לדון באילן שנטעו 

ומה יעזור  פל ומתפזר,  גביהים את האילן מתוך העציץ, החול נומ

 סביב העץ(.  ח עפר שיחזור ויני

)ח"ב  בשאלה זו נשאל מרן ראש הישיבה שליט"א בספרו ה' נסי  

השו"ת   ג'(חלק  וסימן  דברי  ,  על  מהלכות  )פ"הרמב"ם  כתב  א 

הי"ב( חשודים  ש  שמיטה  שישראל  מפני  יעקור,  בשביעית  הנוטע 

שוגג המזיד  יאמר  יקיים  בשוגג  תאמר  אם  השביעית,  הייתי.    על 

וגג היינו שיודע איסור שביעית אלא ששכח שכעת שביעית או  וש

רבו    אפילו ידיעת ביתשכח איסור נטיעה וכדומה. אבל החילוניים  

ובנ להם,  לאין  יוכל  להזיד  ירצה  אם  בזמננו  הרשאה  וסף  תת 

 לרבנות למכור בהיתר מכירה.  

הנ  האילם  את  לעקור  שצריך  פי  על  שאף  העיקרי,  טוע  והטעם 

מכל מקום פירותיו לא נאסרו, שלא נאסרו אלא ספיחין  ית,  בשביע

וז"ל: וכבר    בירקות ותו לא. ]וכן כתב מהר"י קורקוס )פ"ד הט"ו(

עקר  עבר ולא  אף על פי שהדין נותן לעקור, אם  ש  נתבאר )ספ"ג( 

והובא בכסף משנה שם, וגם לדעת הראב"ד שם,  הפירות מותרים.  

מקום מותר  מכל  דרבנן  דבמקומות  הזה  מודה  בזמן  ושביעית   .]

   , ויש להקל על כל פנים בעת הצורך. דרבנן

הרבנות הראשית עושה  כידוע  סף כתב הרב להקל בזה.  צירוף נו 

מכירה שהיתר  לאלה  רק  ולא  לכולםתנ,  עושה  אלא  הרשאה    , נו 

 . לגבי מכירת חמץ  עין זהכתבו כסקים ופהו

' ט  מערכת חמץ ומצה סיחלק ח'  )די חמד  שהרב לגבי מכירת חמץ  

ב החייםו   שסז(עמוד    אות  כף  סט(  הרב  אות  תמח  ו  יאהב  )סי' 

חמ מכירת  לבצע  יכול  העיר  שרב  שכתבו  כל    עבור   ץ פוסקים 

ו העיר  לאדתושבי  ש"זכין  מפני  ששכח,  מי  עבור  שלא    םגם 

שליח  ל ת הרב שלא מינו אהם זכות, ולמרות עושים לבפניו", ולכן 

יש פוסקים  או שבשדי חמד ובכף החיים שם הבי. אמנם  ר זה בובע

על   ואומרים  שחולקים  מועילשזה  זה  אבל לא  כ  ,  פניעל  יש  ם  ל 

 רא נוספת להקל. כאן סב 

ממקום למקום עם הקרקע    הועברבשנת השמיטה  לן שיאלסיכום:  

שיש  שרשיו,    סביבש מפני  האילנות.  ברכת  עליו  לברך  רשאים 

א ליטוע  לכתחלה  ו שמתירים  כך,  האילן  בדיעבד  ת  פנים  כל  על 

 עליו ברכת האילנות.  אפשר לברך 

סביב שרשיו, גם בזה מרן  ר ש)וגם אם נטעו את האילן ללא העפ

מה נימוקים להקל, וחלקם הזכרנו,  כראש הישיבה שליט"א כתב  

יודעים   שאינם  אלו  אבל  השוגג,  על  דוקא  גזרו  שחז"ל  שייתכן 

וגם אם ציוו לעקור,    מצות שמיטה כלל בזה לא ציוו חז"ל לעקור. 

שאסרו בהם איסור    בירקות הנאה לא אסרו אלא  מכל מקום איסור  

)כך מבואר בדברי    אסרו ילן לא מצינו שאבל בפירות הא  , ספיחין

הט"ו(.   פ"ד  קורקוס  את  ובמהר"י  יש  לכך  שאמר נוסף    מי 

כרנו את היתר  ד הז. עושביעית בזמן הזה דרבנןובנן,  ר שהנטיעה ד

 ם. שיוהמכירה שהרבנות עושה ומזכה לאותם אלה שאינם ע

אי   לכןו באאם  אחרים  אילנות  הללו,  מהחוץ  זור  ן    מותר אילנות 

הדין ברכ  מעיקר  על  תלברך  ואין  האילנות  איסור    בזה חששיהם 

 ברכה לבטלה. 

 בתי מלון בפסח 

שאלה:   שב.  דתי  להתחזק  חלה  ה  ו אשתאדם  האחרונה  בתקופה 

וחושש לסמוך עליה בנקיונות הבית לפסח. האם    צוות, מבשמירת  

מות  ת לגוי וליסוע לבית מלון למשך כל ייש בעיה למכור את הבי

 חג הפסח? 

 אין שום איסור.  תשובת הרב: 

פסח,  נו אומרים לא ללכת לבתי מלון לחג החאמנם לכתחילה אנ ש

דות של הכשרות. כל דבר שהוא  ית מבחינת ההקפין כמו בבכי א

ונעשה במקו גם  קשה להשגיח על כל פרט ופרט,  גדול,    ם ציבורי 

 . המעולה ביותר תהיה ההשגחה היא  אם

פתרו  זה  כאן  נפלא אבל  לו  ן  יהיה  שבמלון  להניח  סביר  הרבה  . 

 צעה מעולה. ן זו ה, ולכ תעל הכשרות מאשר בבילשמור קל יותר 

. אדם שיוצא  הזו הלכה בנוגע לשאלה  הזכיר כאן  עם זאת, חשוב ל

פסח בערב  למלון,    מביתו  לגויוהולך  הבית  כל  את  עדיין    ,מוכר 

וק את  מצוה לבדיש על כל יהודי  חמץ.    בדיקת  נפטר ממצות  אינו

 . ץלבדוק את החמגם עליו מץ, ולכן הח

  קיים בדיקת חמץ גם אם מוכר מהיכן למדנו שחובה על כל אדם ל

)סי'    רי מרן בשולחן ערוךלומדים את זה מדבכל הבית לגוי?  את  

תוך שלשים יום ונכנס בבית    גוי   מבית  היוצאישראל    :תל"ו ס"ג(

או הו זו,  לעיר אחרת,  אחר בעיר  לבער לך  צריך  ,  גויבית ה  אינו 

אבל אם הוא מפרש או  באותו בית אחר.  שהרי יקיים מצות ביעור 

ולא   בשיירא  בבית,  יוצא  בפסח  עליו  יכנס  שחל  שאומר  מי  יש 
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שהוא    גויוצריך לבער בית החובת הביעור כיון שהוא תוך ל' יום,  

 . יוצא ממנו כדי לקיים מצות ביעור

וכגון שיהודי גרגויששכר דירה מלגבי יהודי  כלומר     אמריקה ב  , 

ודישם  ושכר   הוא קראת  ל רה מהגוי,  רץ  אב  עולה להתגורר  פסח 

  אליה הוא נכנס בערב פסח וחוגג,  דשה, כאן יש לו דירה חישראל

יצא מהדירה שם,  יודע שכאש   היהודי הזה .  את הפסח  שם הוא  ר 

ויאכהגוי ייכנס לדיר ות  וכתב מרן שעליו לעש  ל שם חמץ,ה הזו 

 . בחוץ לארץ  ו קודם שיוצא מהבית שלבדיקת חמץ 

ה לכ והריאורה מה  בכל  סברא בזה,  מ  הוא  הדירה  חזיאופן  ר את 

 ? לגוי לפני פסח, אז מדוע עליו לבדוק אותה

יוסף  מרן   עכ בבית  שיש  מפני  היא  לכך  שהסיבה  עכשיו  תב  ליו 

חמץ, בדיקת  שהוא   מצות  לארץיג  והיות  נקיה   יע  לדירה  ,  ונכנס 

יקייהיכ מצותן  חמץ  ם  מעבדיקת  מפקיע  כאילו  הוא  והרי    ליו ? 

 . ות בדיקת חמץ מצ

בחוץ  עליו  ולכן   בדירה שלו  החמץ  ע  . לארץלבדוק את  פי  אף  ל 

,  חמץ  כניס יו  םלש  הגוי  ייכנס  מהבית  אלאחר שיצשיודע שתיכף  

ויהודי    ל כל פניםע לעשות  שהיה לו חמץ  יש מצוה על כל יהודי 

 לאור הנר.  בדיקת חמץ

הוא א אם  לאר  בל  ימיץ  מגיע  פסח ם  כמה  וקודם  ה  רבדי   אוכל , 

חמץ,   ישראל  בארץ  שלו  מתחייב  החדשה  שהוא  את  כך  לבדוק 

מרן כתב שהוא פטור מבדיקת  החמץ בדירה החדשה, במקרה הזה  

בד בדיחמץ  מצות  שמקיים  מפני  הישנה,  וזה   ץחמ  קתירה    בארץ 

מץ בחו"ל הוא דוקא  ת חמה שאמרנו שעליו לקיים בדיקמספיק.  

 בדיקת חמץ בכלל. הוא לא מקיים   כאשר

ה ל  אמור, לפי  שהולך  למאדם  מלון  ישבית  כל  והוא  ך  החג,  מי 

לגוי,  כימש כולה  הדירה שלו  יכור את  את  ל  אינו  להפקיע מעליו 

 ץ. , כי יש על כל יהודי מצוה של בדיקת חממץ ח דיקתמצות ב

הרוויח היהודי הזה? הרי כל מה שעושה כן הוא כדי לא  מה   אם כן 

אולהתחיי נחייב  ואם  חמץ,  בדיקת  במצות  הרוויח  לא  והתו  ב  א 

 כלום. 

שכתב  מכמו    : הפתרון ב ה  הישיבה  ראש  נסי   ספרו מרן  )ח"ב    ה' 

נ ש("טעמוד  מח,  חוץ  הבית  כל  את  למכור  האדם  אחד,  יכול  דר 

ויערוך בדיקת חמץ,  וא ינקה  או הכניסה לבית, ששם ה   "הול "כמו  

   . ואת כל יתר הבית ימכור לגוי

נמכר    מקום שלאביים מצות בדיקת חמץ  הוא גם מק  ועל ידי כך

כי הוא מכר אותו לגוי,    , וגם אינו צריך לבדוק את כל הביתוילג

 המלון.  ת לביתכועל ידי כך אין בעיה כלל לל 

 וי ם המכור לג כניסה למקו

נשים שמוכרים את  נם א. ישאמור חשוב להוסיף נקודה בהקשר ל

הדירה   לגוכל  המחסן  הפוב  י,או  חג  נאמצע  הם  שיש  זכרסח  ים 

משהו   בלהם  צריכים  מקשהם  באותו  לגוי,  פסח  מכרו  שהם  ום 

 ? יכנס לשםלה מותר להם אם ה

רוך )סי' ת"מ  מרן בשלחן ע   כתבכנס. ית מדוע לא להיש כמה סיבו

, עליו לעשות מחיצה  היהודי  ת ביגוי בתוך    חמץ של   יש שאם    ס"ב(

יבוא  י  כדם  חיטפעשרה  גבוהה   קל  .  בטעותמהחמץ    לאכולשלא 

  הוא שלו, אפילו שמכר   במקרה שמוכר את המחסן והחמץוחומר  

יש חשש   אדאותו,  ו  ת א  יאכל  םשמא  הזה  להתרחק  צריך  החמץ 

 מזה. 

  מכר שאם  בה שניה מדוע לא להיכנס לבית או למחסן, היא מפניסי

הד איך את  ברצינות,  לגוי  לשנכ  ירה  בנס  רשותכל ם  בלי  של ל    ו 

 בעל הבית? 

לכך מוכרת אבשטר    כותביםרון.  ת פ  תיקנו  ת  המכירה שהרבנות 

אם יש    רים שהשכהיכנס למקול וי מרשה ליהודי  שהגגוי,  לץ  החמ

פץ שיש לו  או חאו בגד דם נזכר בכלי אם א ולפי זה   . בזה לו צורך

לו להיכנס  מותר   – וכמובן שאותו חפץ הוא לא חמץ ,חסן בתוך המ

 אותו.  ת ולקח

  , שבילדותו זצ"ל    ם קנייבסקירבי חייהגאון הגדול  עם זאת, מספר  

האביו מחסן מכ   ," רסטייפל",  לגוי  ה  ר  ובאמצע  להם,  חג  שהיה 

שי במחנזכרו  חפץ  להם  אותוש  צריכים  שהם  ידעסן  ולא  מה  ,  ו 

לומר לחזון  ", כ"דודכת לאמר הסטייפלער לרבי חיים ללת.  לעשו

ו החזון איש  לאיש. הלך רבי חיים לחזון איש ושאל אותו, ואמר  

 אפשר להיכנס. ש

נים עוד חפץ, ושוב אמר לו  פ, נזכרו ששכחו בויצאו  נסוכשנאחר ל

אבל ה איש,  לשאול את החזון  ללכת  איש הורה  פעאביו  החזון  ם 

להיכנס. ש אותו מלא  הראאלו  בפעם  אה ההבדל, מדוע  מר  שונה 

 כשיו הוא אומר שאי אפשר? וע פשרשא

ה איש  השיב  אדםשחזון  לעבור    לפעמים  של דצריך  הבית    רך 

כלשהי מסיבה  נותן    , השכן  ואדם  וכדומה,  בגד  כדור,  לו  נפל 

זה  דבר כ  –אבל להיכנס פעם אחר פעם  להיכנס כדי לקחת את זה,  

א  , כשיש לאדם אונס גמור והונה וראשא נותן. ולכן בפעם ה אדם ל

יכול   – נמצא בו החמץש בר מה מהמחסןדת די לקחיכנס כלהחייב 

הופך את  , כי זה  אין להיכנס  – אם זה פעם אחר פעם. אבל להיכנס

 חוכא ואיטלולא. ל ץ חמהרת מכי

 בת סה בשסיב
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ות "בסיסה" בליל ראש חודש ניסן,  והגים לעשאנחנו נג. שאלה:  

חודש חל בשבת, האם מותר לעשות את הבסיסה או  ש  ראוהשנה  

 משום לש?  שיש בזה איסור 

זהו מאכל העשוי  .  ם כל נסביר מה זה "בסיסה"קודתשובת הרב:  

שעו מ או  קלוייםחטים  ),  רים  אותם.  נ שטוחנים  "קמח  זה  קרא 

ם  משושו  גם  מוסיפים  , ויש וסוכר   ם שמן ותו עמערבבים א  (. קלי"

גרעיט או  יוצאי    .ועוד  המצרי  שבת ני  חון,  ודרום  ונוהגים  ג'רבא 

תוניסיה טריפולי ולוב ומקצת ערי מרוקו, שבליל ראש חודש ניסן  

  ל ידיעאת התערובת הזו  ומערבבים ,שבים יחד כל בני המשפחה יו

 מרים ברכות. ווא מפתח

שםי שאומרים  משפט  גם  "ש  פי:  בתא  מלאח   , אחתפא 

עי בטא  ונ קזרת,  הנא מלאי  זה הוא".  נה נק מזרת ה  :  התרגום של 

הנותן  בלא מפתח,  הקב"ה, הפותח  תרעיף    אתה,  תגמול,  כל  ללא 

ונ מטובך  לכל. עלינו  ממנו  אנחנו  שמיד    יתן  את  לאחר  שופכים 

ומר, אוכלים  ים מה שצריך לבים הכל ואומרמערב ו  לקמח,   ן שמה

התער יח  ובת את  החל  כולם  הרגע,  באותו  ממש  הכל  עושים  ד. 

ה האוע  מאכל מהכנת  מאכל  כילה ד  הוא  הבסיסה  שמובא    חשוב . 

 כבר בגמרא בברכות. 

ל מאדארבחוץ  הזה  המנהג  על  הקפידו  מחוץ  ץ  שהיה  מי  וגם   ,

להגיע חייב  היה  מדינה,  בי  לאותה  הבסיולעשות  את  היה  חד  סה. 

תפלותלהם   לא  ש  אמונות  האדם  אז  ביחד  כולם  נמצאים  לא  אם 

  , אבל ה'ך  רו ההקפדות הללו ירדו בם בארץ  שנתו. היו  משלים את

 זה היה דבר מאד "חמור". בעבר 

עליית עזרא, שעלה מבבל  א זכר לוסה הסיהבמנהג שיש מסבירים  

ויש    .1( רק ח'בעזרא )פפסוקים  הן וכמו שנראה מבראש חודש ניס

 
בירו  בג'רבא הסו  סיסה,ב מנהג הם לעשות את  יז לא נוהגמשפחת מאזו  1

באת   של זה  השם  משמעות  חה.  המשפ   משמעות  מאזוז  במילת  יש  כי 

ומאזוזי.   דרי  בחו"ל  מתרגמים  ומלקוש,  יורה  הפסוק  ואת  לאיחור, 

לירו  הגיעו  ג'רבא  שבני  חודש  ואומריפ  בראש  הסופר  עזרא  עם  שלים 

מניסן,   הומשפחת  יואזוז  ום  גיעו  שעשו    איחרו למחרת  הסעודה  את 

לא נהוג אצלם    כןיעו מאוחר ולגם מאזוז כי הם הבמקום, ולכן הם נקראי

 את הבסיסה.  לערוך 

מרן ראש הישיבה שליט"א מביא שיש מקום  אבל יש שטוענים אחרת.  

גירונ בין  לברצלונהד בספרד  מאזוז"  ה  "אל  "אזוז"   שנקרא  ויתכן  או   ,

 ם. וא מששמקור משפחת  מאזוז ה

ל שדכמו  ספ אנחנוגמא  משפחות  רואים  בשם  ו  שנקראות  רדיות 
והכוונ ש"אשכנזי",  היא  שלהה  מא המקור  הוא  יהודים  ם  או  שכנז. 

והכוונ  ג'רבאים  "טרבלסי",  הוא  שנקראים  המשפחה  שמוצא  היא  ה 

נוספ .  בלסמטר יהודים  דוגמא  היא  לזה  "ג'רבי",  ולטאים  טריפ ת  בשם 

הוא מג'רבא. פחמקור של המשוהכוונה היא שה גם  וא  ות הללו  ותו דבר 

מאזוזבמ לפי  שפחת  הזו  .  מההשערה  משפחת  הבני  לא  עם  גיעו  אזוז 

נים לאחר מכן,  יעו מאות שית המקדש יחד עם כולם, אלא הגמגורשי ב

. לפי ההשערה הזו אינם נוהגים במנהג  ם מספרד מהכפר "אל מאזוזי"וה

לסאומ שזה  לררים  טוב  לכם  ימן  הוא  ראשון  ניסן,  חודש  אש 

 לחדשי השנה. 

בליל ראש חודש  השאלה היא האם מותר לעשות את המנהג הזה  

 לש. מלאכת  ו שיש בזה חשש א ניסן שחל בשבת 

בעל שו"ת  חי חויתה הכהן ע"ה  הגאון רבי רחמים  מרן כתב על זה  

ג כתב  וכך  כהן,  ה  םשמחת  ראש  שמבואר  ,  ישיבהמרן  שכיון 

ו  ניא  ילק  חמקב  ש "ארהו   ם"במרה   , ף"ירה   שלדעת   (א"כבסימן ש)

 אלא עד שיגבל. חייב אם נותן משקה 

אלא שבקמ זה,  רק  אות ולא  לערב  מותר  קלי  מעט ח  מעט  בכף    ו 

וכך פסק    הרבה.   גבלשלא י  לבד , ובואפילו אם עושה בלילה עבה

חמיר  לה  הרמ"אאמנם דעת    סימן שכא סי"ד(. מרן בשלחן ערוך )

 הקל בזה. קים לרוב הפוס   מרן כדעת , אבל דעתבזה יותר

קלי הזה ולשפוך לתוכו  את הקמח הולכן מעיקר הדין מותר לקחת  

י  . והתנא)עי' סט"ו(   יזהר לערבב בנחת, ורק  את השמן בליל שבת

ו  יסיים אותשייזהר לעשות כמות קטנה שודאי    העיקרי ביותר הוא

שמבואהזו.  בסעודה   מעט,  וכפי  מעט  לעשות  שצריך  בגמרא  ר 

מגדיםאומב הפרי  יב(    ר  ס"ק  שש)מש"ז  היא  כמו  הכוונה  יעשה 

 שיעור סעודה בלבד. 

ש כאלה  השבת יש  לפני  עוד  המים  את  ומערבבים    מחמירים 

ואווללים  וב שמן  עוד  מוסיפים  שבת  ובליל  את  מערבבים  תו, 

 תבוא עליהם ברכה. פה ווזו חומרא יהתוספת יחד עם הקמח, 

 סת רוהכנת החאופן 

 רוסת? ם ח כיצד מכיניד. שאלה: 

תע"ג ס"ח(: החרוסת יעשה אותה  י'  א )סתב הרמ"כתשובת הרב:  

.  זכר לדם  וםאדיין    או   חומץ   אחר כך נותנים מעט ט, ועבה זכר לטי

מפ החרוסת  אגוזים,  ועושה  כמו  ישראל,  בהם  שנמשלו  ירות 

 שקדים. תמרים, רימונים ו

האח  לדבריו  במסכתים  רונהמקור  מהתוספות  דף  )  פסחים  הוא 

שכתקט"ז( בש,  את  ם  בו  לעשות  שנוהגים  הגאונים  תשובות 

ישראל  לכנסת  שנמשלו  מהפירות  בשיר  שמוב  ,החרוסת  אים 

  ר השירים מדבר על הענין של יציאת מצרים, ם. כידוע שי השירי

שםההפירות  ו התפ  :הם  מוזכרים  "תחת  שכתוב  וח  תפוח, 

הרכ"  –רימון    , "עוררתיך ר פלח  תאנה  קימון  "התאנה    –תך", 

 
וכ  החמץהבסיסה,  שריפת  כמו  נוספים  מנהגים  עוד  בניסן   ן  י"ד  ,  בליל 

בס מוצאם  שבארץ  בזה משום  נהגו  לא  בו )  פרד  הפוסקים  ענין  דברי 

בלי החמץ  בניסן שריפת  י"ד  באורך  ,  ל  הלכה בשו"ת  נתבררו    חקרי 

 . סימן י"ד( או"חח
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פגיה"  כתמר" "  –  תמר   ,חנטה  אעלה  גינת  אל  "  –אגוז  ו  ,אמרתי 

שקדי ירדתי".  שםאגוז  כתובים  לא  אמנם  כיון  ם  אבל  שאמרו  , 

הקץ"  ה קב"שהרבותינו   על  לכן  " שקד  ש,  גם  יש  לשים  נהגו 

 שקדים.

ומצה)פהרמב"ם    לשון  חמץ  מהלכות  מצוה    :(הי"א  "ז  החרוסת 

ן  וכיצד עושילטיט שהיו עובדין בו במצרים,    מדברי סופרים זכר

ודורסין    , גרוגרות או צמוקין וכיוצא בהןלוקחין תמרים או    , אותה

בתבן א טיט  כמו  בתבלין  אותן  ומתבלין  חומץ  ונותנין לתוכן    , ותן 

 ומביאין אותה על השלחן בלילי הפסח. 

ת  א רמ"ה הללו  הפירות  על  שנותנים  וכותב  כמו  ממשיך  בלין 

דומ שהם  וזנגוויל,  ליקינמון  הן  תב ם  את  בו  מגבלים  טיט.  שהיו 

עוד    ף הרי"ל מוסיוהמהטור והמרדכי,  מללו הוא  המקור לדברים ה

  ומבואר שם דהיינו .  ומערבים בחרוסת   שלוקחים כל מיני בשמים

ובשמים   טחיטוחנים  לא  ארוכים,  בצורה  אותם  אלא  דקה  נה 

 שיישארו קצת ארוכים. 

הגאון  הסבא   היה  האמרן  ע"ה  מצליח  יבשים,  יש  ורד  עלי  לוקח 

או במטחנ וחותך  טחינה  תם  יוה  והיה  לצגסה,  עלים  כמין  ו  א 

החרוסת,  ארוכים היו עושים את הכדורים של  הוא היה  , וכאשר 

 שיהיה דומה לתבן.  בעלי הורד, כדי ומצפה אותםמגלגל 

חיימספרי רבי  על  קנם  שהם  ע"ה  ה ייבסקי  את  מגרד    קינמון יה 

 במגרדת שיישארו קצת ארוכים. 

אבותינו לא היה מבטון  טיט בזמן  המה הכוונה "כעין תבן בטיט"?  

מחמרא והלא  יכ,  היה  וכדי  להתייבשול  וא  וליפול,  להישבר   ,

יציב מערבים   יהיה  ה ך הטיטבתותבן  שהבית  הוא  תב.  עולים  גבן 

עם   אחד  מסתבך  הכל  הטיט  עם  יחד  אותו  וכשמערבים  ארוכים, 

 השני ונתפס יחד חזק. 

לא  לא מספיק, אטון זה  . כשבונים בית מבגם היום עושים מעין זה

כדי  קישור  לור וחיבגורם ל  , כי הברזליך לשים שם גם ברזליםצר

 הבטון.   שלא ייפול

כתב   פי  הרמולכן  על  ארוכים,  יתבלינמיני  ערב  למהרי"ל  "א  ם 

אותוכ המישמערבים  עם  המזזה    םם  את  מכניסים  כיר  שהיו  תבן 

 בטיט. 

החרפתח  כמו שאמרנו הרמ"א   וזה  שצריך לעשות את  וסת עבה, 

שנאמר  מפני   החרוסת  בגמראמה  הכנת    ה לסמוכיצריך  "ש  על 

זכר  לקהוייצריך  ו לקהויי  וצריך  לטיט,  זכר  לסמוכיה  צריך   .

  –  הויי""לקש וכתב רש"י    ",לתפוח שנאמר תחת התפוח עוררתיך

תפוחי  תת ל היינו   כמו  חד,  הוא  שלהם  שהטעם  שכתוב    , םדברים 

דברים עם טעם חד כמו יין חזק    ויתן שם   , פוח עוררתיך" "תחת הת

   לא מיץ ענבים או חומץ וכדומה(. )ו

את  התוספ לעשות  שצריך  הירושלמי  בשם  עוד  מוסיפים  ות 

לדם, והם   זכר  דלילה  יש  מקשהחרוסת  כי  ים שלכאורה  סתירה, 

שצריך תלמוד  ב מבואר  אות   בבלי  לטיט,    סמיכה ה  לעשות  זכר 

 יך לעשות אותה דלילה זכר לדם. ר שצרושלמי מבוא יר ואילו ב

ואווהתו מוסיפים  לעשות  ספות  שצריך  מודה  הבבלי  שגם  מרים 

דלילה  אמרה  אותה  הגמרא  כי  לכן  ,  את    אםשקודם  טובל  אדם 

החרוסת   ס הכרפ נק  בתוך  במשקה" "דב   רא זה  שטיבולו  ,  ר 

מוכיחיםו ש  התוספות  כי  מכאן  דלילה,  מה  היא  סמיכה  היא  אם 

ובזה  ייך  ש יש סתירה גם בבבלי  כאורה  לם כן  אטיבולו במשקה, 

 . כהאו סמי ה דליל ה ותש עצמו, האם צריך לע

ו  תוספות ה ח  ריך להניצ הסדר    שבקערה של ליל  , סביריםמעונים 

ת,  סבחרואת החרוסת כאשר היא סמיכה, אבל כאשר באים לטבל  

ם מים  עאז מדללים אותה עם יין או חומץ, או יש כאלה שמדללים  

 ומיץ לימון. 

ן  מקלשילה ובשעת אכי, לסמוכי  עמא דבר ות: וכן התוספוכך לשון 

לה, בשעת  בתחיהגהות מיימוניות כך כתב, ש. גם  יין וחומץבו  אות

ין אותו ביין וחומץ.  עב, ובשעת טיבול מקלש  ייתו עושים אותו עש

כתב סמ"הגהו  גם  ו כך  האגת  ראשוק,  ועוד  הכלבו  כך  ניםודה,   .

האחרונים  מדברי  גם  בר  מוכח  המשנה  החיים  ומדברי  וכף  ורה 

 תו. דללים אואכילה מלסמוך  אך ורק  ש

החרולמעשה,    ולכן  הכנת  היא  דרך  הפירות  סת  כל  את  לקחת 

לצפות  ולעשות תערובת סמיכה ועבה, ו  ,יר השיריםהמוזכרים בש

ערת  ולהניחה כך בקורד וכיוצא בזה  לי ורד או קינמון מגעאותם ב

ים את  סת, מדללרו רור בחלפני טיבול המלאחר מכן,  .  ליל הסדר 

הללו  הכד קערה ורים  חומץ  עם    בתוך  או  מיין  לימון  או  י 

 . שמעורבים במים

ובאמת יכולים לנהוג  שמדללים את החרוסת עוד לפני הסעודה,  יש

 מתחילה יהיה דליל. ב"ם משמע שרמכן, כי מה 

פנ כל  על  לים  אבל  הוא  ביותר  הדעות  הנכון  כל  חובת  ידי  צאת 

מ"א וכמו שכתבו האחרונים, שמתחילה יהיה  ו שכתב הרכולם, כמ

 דללים את החרוסת. עבה, ולאחר מכן בשעת הסעודה מ

,  , למנהג האשכנזים יתן יין בחרוסת מבעוד יוםוכשחל פסח בשבת

יין לדללו )עיין   וביום טוב עצמו יוסיף  שיהיה נילוש מבעוד יום, 

ב בביאור  משנה  שכא  וסי'  מח,  ס"ק  תעג  סי'  סוד"ה  רורה  הלכה 

 יכול(. 
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 דת זרה עובשל חמץ  

שה. שאלה:   זרה  עובדת  להוריי  לאיש  מתנגדת  מצה  בפסח  כול 

 עם החמץ שלה? ג  לנהוורוצה לאכול חמץ, כיצד עלינו 

הרב:  שות אנשים  בת  הרבה  כאשר  היום  שמצויה  שאלה  זו 

 עסיקים עובדים זרים אצלם בבית, ויש כמה אופנים בזה. מ

ר נפרד שלהן, וכתב מרן ראש הישיבה  יש מטפלות שיש להם חד 

נט(  אשליט" עמ'  )ח"ב  נסי  ה'  להם   בספרו  להשכיר  את  שראוי 

שלהן  הח פרוטות כמבדר  בכמה  ,  ה  שהשכירות  שקלים  די  כדי 

ר  ואז היא תוכל להכניס חמץ לתוך החדי החג,  ימלמשך כל    תחול

 . לחדרהבן שבני הבית לא ייכנסו כמוו.  ולאכול אותו שלה 

בתורה כתוב  כזה.  לא אסרה מצב  י :  התורה  ",  ראה לך חמץ"לא 

יראה   לא  שדוקא  רבותינו  חמ" ךל "ודרשו  א  ץ,  לך  שלך  סור 

אין בעיה שיחזיק את  גוי אין בעיה לראות, ולראות, אבל חמץ של  

 סמוך לאדם. שלו  ץהחמ

גוי  נפרד משלה? כתב מרן שאם  ומה עושים כאשר אין לה חדר  

צריך   שלך,  בבית  שלו  חמץ  עשרה    עשות ל שם  גבוהה  מחיצה 

החמ לבין  בינך  ותא  יכד  ץטפחים  תשכח  בטעות. שלא  אותו    כל 

 אם החמץ בארון נעול, מותר. ונראה שהוא הדין ש

מץ  מה נעשה כאשר המטפלת מוציאה את החאבל עדיין יש בעיה,  

 ? כדי לאכלו משם

יחד  שאסור בהחלט לאכול   מרן בשלחן ערוך )סי' ת"מ ס"ג(כתב  

.  של מפה וכדומה   יעשו הפרדה   ואפילו אם  , על שולחן אחדאיתה  

י  כי יש חשש שפירורים ייכנסו למאכל היהודי )משנ"ב "ז(.  ס"ק 

שלה ביד,  ת הסנדוויץ'  אבל עדיין יש בעיה, כי המטפלת מחזיקה א

לאדם   גויהאם מותר  מולו  יש  בבית כאשר  ואוכל    להיות  שאוחז 

 חמץ?

ס"ג( כתב מרן )שם  ואין חשש  התשובה,  לאכול    שמותר  שתבוא 

החמ את  מחזיק  הוא  כי  הזה,  בזה    ץמהחמץ  אין  ולכן  ביד  שלו 

וצריך    אסור אכן  גבי השולחן, זה  מונח על    ץ החמ ילו היהאיסור. א

לפחות בינך ובין החמץ, אבל    גבוהה עשרה טפחים לעשות מחיצה  

שרצוי  וכמובן    ודאי שמותר. בזה    –את החמץ ביד  אם הגוי מחזיק  

 העובדת תאכל את החמץ שלה מחוץ לבית היהודי. ש

 קידוש במקום סעודה בפסח

שאלה:   שבתו.  עושובבוקר,    בכל  הן  קמות  שהנשים  ת  לאחר 

  או מבית הכנסת ווממתינות לגברים עד שיבואוכלות עוגה,    קידוש

בעיה, כי    יש שבת, אבל בפסח    ת שים קידוש ואוכלים סעודוואז ע

עשויות  הע אדמהוגות  תפוחי  וכדומה   או  מקמח  ניתן    ,קוקוס  מה 

 דה? לאכול לאחר הקידוש כדי שייחשב קידוש במקום סעו

סי'  הרב:  תשובת   )ש"ע  הוא  ס"א(הדין  אלא  ש רעג  קידוש  אין 

סעודה,  עשה    במקום  אדם  אכל  ואם  ולא  ידי  לא    –קידוש  יצא 

ו קידוש,  כאילו חובת  לו  לחזור    , קידוש   ללא   שתה   נחשב  ועליו 

 לאכול.   דוש ומיד אחר כךולעשות קי

וזה  לאחר הקידוש  כי אוכלים עוגיות    , בשבת רגילה אין בזה בעיה 

סעודה אין    במקום   קידוש   ך לעשות כתב מרן שצרי, כי מה שמועיל

 . כן מועיל  גםזה  עוגיות דם אכל ואפילו אם א , הכוונה סעודה ממש

, בוטנים,  ח תפוחי אדמההעוגיות עשויות מקמ  שר אבל בפסח, כא

וכדומהקוקו שהכל ס  ברכתם  אלה  כל  יוצאי  , ,  לא  בזה  וממילא  ם 

סעודה  חובת  ערוך סימן רעג שאין    ידי  בשלחן  )וכמו שכתב מרן 

  כיצד ינהגו מדין ,  קידוש במקום סעודה(   יוצאים בפירות ידי חובת

 ? ם סעודהן קידוש אלא במקואי

 , ומה יעשה? עכשיו לאכול המוציאלא רוצה  אדםמצד שני ה

אדם בישל חתיכות    )סי' קס"ח ס"י( שאם בשלחן ערוך  כתב מרן  

כזית בכל חתיכה, הברכה שלהם   בשעת הבישול היה של לחם, אם  

האר מן  לחם  המוציא  שץ נשארת  אשה  לחםמט.  לילדים    גנת 

ואפילו שלאחר הטיגון היא תחתוך    , כה עדיין נשארת המוציאהבר

פחות מכזית, עדיין הברכה  פרוסה יהיה  ובכל  וסה לשנים  את הפר

ההי בא  היה  הבישול  בשעת  כי  כזית  מוציא,  של  גודל  פרוסה 

המו אצוברכתו  אפייא  אם  קטנה. לו  חתיכה  יאכל  אם    דם  אבל 

הבישול  ת,  פחות מכזיכל חתיכה  או הטיגון היה ב בשעת הבישול  

ולמע הקודמת  האפיה  את  מבטל  הטיגון  של  ה  שאו  השם  כעת 

ה  הזה  שמהלחם  אחר  דבר  כל  או  סופגניה  כמו  וברכתו    , טוגן וא 

 בורא מיני מזונות. 

אבל    . תיש בו כזי  (אחד עשר גרם)  כונהצת משליש של מ  כידוע,

ש לאאדם  מכונה  מצת  חלקיםחותך  שב  רבעה  חלק  נמצא  יש  כל 

תנה לבורא  שת  םת הללו ברכתת החתיכוזית, ואם יטגן אות מכחפ

על ולבסוף  מזונות  אפיל  מיני  וכמה  המחיה,  כמה  יאכל  אם  ו 

 . חתיכות

לאכול משהו מזונות כדי   כהוצרישרוצה לעשות קידוש    אשהולכן  

ל במקוקיד  השייחשב  לאכול  יהסעודה,    םוש  עכשיו  רוצה  לא  א 

רבעי  לטגן    ה יכולה,  ל לשתות את הקפה שרק  רוצה    היא,  סעודה

 חלק בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה. מצות, וכך ברכת כל 

נוסף יין.    פתרון  רביעית  לשתות  הוא  הזו  בשלחן  לשאלה  מרן 

ס"ה(ערוך   רעג  הגאונה )סי'  דברי  את  שכיביא  שגם  ם  תבו 
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הן  ואם כן ודה,  עקום ס מברביעית יין אדם יוצא ידי חובת קידוש ב

  שלמה, אלא רביעית  א רוב רביעית  , לת יין רביעייכולות לשתות  

אבל הפתרון הזה לא מתאים    . ודהקידוש במקום סע וייחשב להם  

 . יין  תרביעיכי יש הרבה נשים שלא מסוגלות לשתות    ,לכולן 

יש אומרים שאורז  .  לאכול אורז   לעדות שנוהגים  יש עצה נוספת

דעת   כך  סעודה.  במקום  לקידוש  בוגיד    ל הגדו  הגאוןמועיל  רבי 

 . בעל שו"ת מגיד תשובה  "לזצ עדון ס

ים סעודה  את דברי הגאונים שלא צריכשלו? מרן הביא מקור ה המ

יין ש, והם אומרים שאפילו אם אכל דבר מועט או שתה  ממ   כוס 

אחרונה,    םחייביש במקוברכה  קידוש  חובת  ידי  ה.  סעוד  ם יצא 

אברהם  ה  וכתב  חמ מגן  נקרא  הוא  שאמנם  שכר,  מדינלגבי  ה,  ר 

 . לקדש עליואין   –את הלב כמו היין אינו סועד ש אבל כיון 

סועד את הלב,    ו אינשאמנם שכר  הרב מגיד תשובה,  וכתב על זה  

ה  האורז  אבל  הלב,  את  סועדת  לא  בודאי  הבירה    ת אד  סועוא 

 .האדם

שאםמבואר   ר"ח(   מן )סי  ערוך בשולחן   ועשה  אדם    ,  אורז  בישל 

מזונות,   מיני  בורא  ברכתו  פת,  לכך  הטוממנו  בבית    מבואר עם 

ת הלב, עד כדי  מפני שהוא סועד אש והרשב"א  הרא"יוסף על פי  

שה עליו  יהכך  לברך  בורא ב  ראוי  ולא  שלוש  מעין  ברכת    סוף 

דגן  מיני  על חמשת  רק  נתקנה  מעין שלוש    נפשות, אלא שברכת 

מהם אחד  לא  הוא  ולכן  ואורז  בר,  עליו  מברכים  מעין  לא  כת 

יש  חשוב, ולכן ודאי ששלוש. למדנו מכאן שהאורז הוא דבר מזין ו

 ותר ויותר מן היין. עליו שם סעודה י

ש מצינו  מגדים  הוגם  אברהפרי  תמריםם  באשל  על  שכיון  כתב   ,

א סועדים,  אושהם  אכל  לםתם  ונחשב  מזין  זה  במקום  ,  קידוש 

 סעודה. 

שבת  הנם  אמ ותוספת  מקום  חולק,  בשום  מצינו  שלא  כתב 

סועדים ומשמעשהתמרים  מוסכם  שבעצם    .  הוא  שדבר  הדבר 

טוען שלא כתוב   אלא שהואשסועד מועיל לקידוש במקום סעודה,  

 ועדים. סבשום מקום שהם 

ה מדברי  נמצא  כן  שפרי  אם  שבת,  והתוספת  דבר  מגדים  על 

סועד  שהוא  עליו  לקידוש  שנאמר  נחשב  בקידוש  אותו  אכל  אם   ,

שבמקום   וכיון  האור  שמעמסעודה.  על  ערוך  שהוא    זבשולחן 

 לקידוש במקום סעודה. יב אותו  אפשר בהחלט להחשסועד, 

  ייםהכתוב לחכל  חתי את  לכך: ש  הגאון רבי בוגיד סעדון כתב שם 

העצום    הגדול   גאון ההיקר  נו  ידידל מורנו  ורב  המפורסם  כבוד 

ה של  שוב תתו, ויש שם  ן להודיענו על זה דע"ורבנו הגאון הנאמ

 . האורז נחשב סועדשאכן  בה מרן ראש הישי

גמרן   שם  הביא  הישיבה  קטנו ראש  מהלכות  אחו  תם  רונים  עוד 

כיון שהוא  ,  יצא  –ל המחיה  על האורז ע שאם אדם בירך בדיעבד  

 ראשונים. סועד את הלב. והביא שם עוד 

ומכתבו  ולכן   סעדון  בוגיד  רבי  הישיב הגאונים  ראש  שאם  רן  ה 

ידי חובת קידוש במקום  יצא    –אורז בקידוש  ת  וה כפכמאדם אכל  

ירים שלא לצאת בזה ידי  ומחמ  פקים בזהאמנם יש שמפק)  סעודה.

 . (חובה

 או ברשת  מכירת חמץ בטלפון

שאלה:   לז.  מותר  אהאם  המכור  או  ל חמץ  ת  הטלפון  דרך  רב 

 הרשת? 

א מוכרים לרב אלא  ר כי את החמץ לקודם כל נבהי תשובת הרב:  

 אתה ממנה את הרב שליח למכור את החמץ. , אלא שלגוי

בב כלל  חוזה  דרך  בצורה  כל  כתוב  שיהיה  מדוצריך  קת  ימאד 

תלויה או מחוקה מבטלים  וזה מילה שהיא  יש בח, ואם  תדקקמדוו

 כך. ההלכה זה את החוזה, וגם על פי 

לרב,ש  שאהבשטר ההראבל   או  םא  כותבים  מחיקה    יש טשטוש 

 )מינוי שליחות( זה סך הכל שטר הרשאה  לא מקפידים בכך, כי  

 ולא שטר מכירה. 

הענין של הטלפון   הישכתב    –לגבי  ב מרן ראש  נסי    ספרו יבה  ה' 

 הטלפון. י שאפשר לבצע את ההרשאה לרב על יד

מקום לרב  ל  טוב  להלכתחי  ומכל  ולבצע  לשלוחיואו  גשת  את  , 

 כתב. ההרשאה ב 

כתב כי  מכהרמב"ם    הטעם,  ה )פ  ירהבהלכות    :י"ג(-י"ב  לכה"ה 

נהגו רוב המקומות להקנות למקצת אלו הדברים או כיוצא באלו,  

ה פלוני שליח, או שמחל לפלוני חוב  וקנינו מפלוני שעש ואומרים  

שיש לו אצלו, או שבטל המודעה שמסר על גט זה וכיוצא באלו,  

   אף על פי שאינו צריך. 

כלו מועיל  אינו  הדברים  באלו  להקנות  שנהגו  זה  אלא  קנין  ום, 

שגמר בלבו  להודיע שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל אלא  

אני  שלם  בלב  אמר  אם  לפיכך  אמר,  כך  וגמרתי    ואחר  אמרתי 

 לעשות דבר זה אין צריך דבר אחר כלל. 

שליח שימכור  כאשר אדם רוצה לעשות  ,  המקומות   רובבשכלומר  

משהו קנין   יעשה  , בעבורו  "וקנינו    , אתו  ש ואומרים  עשה  פלוני 

בז וכיוצא  שליח"  מה פלוני  הזה  וסי.  שהקנין  וכתב  הרמב"ם  ף 

ל הדברישנהגו  באלו  למםעשות  מועיל  באמת  שהוא  לא  שהו  , 
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לא כדי להודיע שאת השליחות הזו שהוא עושה, הוא לא  ם, אימסוי

  כתב עושה כמשחק ומהתל, אלא שגמר בליבו ואחר כך אמר. ולכן 

אמר ה אדם  שאם  שלם    רמב"ם  אבלב  וגמראני  לעשות  תמרתי  י 

 יך קנין. הדבר הזה, אינו צר

באמת  ולכן   שראוי  זצ"ל  הלוי  משה  הרב  הגאון  ורבי  מורי  אמר 

על   מלהקפיד  לא  אלא  הקנין,  חמץ  מכירת  להראות  צד  כדי 

 שהמכירה הזו נעשתה בלב שלם. 

אלה   זאת,  כתעם  הכל  ששם  כיון  ברשת,  פי  שמוכרים  ועל  וב, 

הודעות בדואר  וגם בכתיבת  הקנין שם הוא קנין לכל דבר,  החוק  

, לפיכך  לדבר המחייבמחשיבים את זה    ל"ן נדאפילו באלקטרוני  ה

 . קנין ם הקל בזה במקוכתחילה לאפשר ל

בי נח חנינא  מת מור חמי רי נשיהיו לעילוהתורה    דברייהי רצון ש

זצ"ל טרבל אי,  סי  בש  שהיה  וקדוש מאד.  גם  חסיד  זכה  זמנו הוא 

והיה מקפיד ממש ירוכת על קבר יוסף הצדלעשות את הפ ום  יק, 

רצון שזכותו תהא מגן וצינה    לות בהשכמה בכותל, ויהיבתפי  יום

 עלינו אמן ואמן. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פ"ב התש 'ב אדר כ"דראשון  וםיעור נמסר ביהש

 ם  בצהריי 12עה בש  ברמה"ערוץ "קול ב אשוןמידי יום רכ

 .זוזק מאיצח. ביקורת: הרה"ג רבי ה נחוםשלמ : הרב לוןהע ךרעו

 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 שליעורהכולל את שי  -' 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

ה שלחן ערוך, הנהגעת 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. 
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