בס"ד

הלכות
חג הפסח
שחל בשבת

ודיני עירוב תבשילין
מאת עמוד ההוראה
מרן הגאון
רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
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מכתבו של מורינו עמוד ההוראה
מרן הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
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מכתבו של מורינו עמוד ההוראה
מרן הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

ער"ח ניסן פ"ב

בס"ד

הנני בזה בשבח מפעל משיב כהלכה
אשר מזכה את הרבים בס"ד בכל השנה
ע"י מענה הלכתי  24שעות
ועוד פעולות לטובה לזיכוי הרבים ע"י הפצת דבר ד' זו הלכה
ובכך מרבים כבוד שמים ומקרבים לבבות העם לד' ולתורתו,
ולכבוד חג הפסח ערכו חוברת בהלכות ממני הנחוצות לכאו"א,
וערכו זאת בשפה ברורה וקלילה השוה לכל נפש
ע"מ לקיים המעשה אשר יעשון כראוי,
ועברתי על העריכה הנ"ל ונכתב על דעתי,
והשי"ת יעזור שתתרבה הדעת בישראל ונזכה לגאולה שלימה
כמאמרם בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל אכי"ר.
הכ"ד לכב' התורה
נפתלי נוסבוים
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בס"ד

את פתח לו
נמצאים אנו בימים הגדולים בשנה ,הנם ימים המבורכים ,ימים של פריחה ולבלוב ,ימים
של אור ,החודש אשר ישועות בו מקיפות ,בקשתינו (בפייט לשבת החודש) שיחדש
השי"ת אורם כבראשונה ,פצוח שירים תמור בכיות.
מפעל משיב כהלכה אשר שוקד כל השנה לתת מענה הלכתי  24שעות ביממה לעשרות
אלפי הפונים שמח להגיש חוברת הלכות מעמוד ההוראה מרן הגאון רבי נפתלי נוסבוים
שליט"א מיוחד לשנה זו שחג הפסח חל בשבת.
בחוברת זו תמצאו את כל ההלכות הנצרכות החל מחודש ניסן וההכנות לפסח ,דיני חג
הפסח שחל בשבת וליל הסדר ,הלכות חול המועד החמורות וכלה בדיני עירוב תבשילין
ואסרו חג שחל בשבת .דבר דבור על אופניו.
מפעל משיב כהלכה העומד תחת נשיאותו הרמה של רבינו שליט"א מקבל ממנו את
הקו הברור איך להתייחס לשאלות החדשות הצצות ועולות עם התחדשות העולם
וההשלכות שלו כלפי ההלכה אשר לרבנים ניתנה הרשות להורות ולחבר את אשר
קיבלנו מסיני ועד היום הזה.
מורינו שליט"א במכתבו הנדיר לחוברת מציין בסיפוק "ולכבוד חג הפסח ערכו חוברת
בהלכות ממני הנחוצות לכאו"א וערכו זאת בשפה ברורה וקלילה השווה לכל נפש ע"מ
לקיים המעשה אשר יעשון כראוי ,ועברתי על העריכה הנ"ל ונכתבה על דעתי" ,אכן
עמל רב ושעות רבות והושקעו בחוברת זו ע"מ לערוך דבר מושלם השוה לכל נפש ע"מ
שכולם יוכלו להגות בו לדעת בדיוק מה לעשות גם בהלכות עמומות ,ומורינו שליט"א
ישב זמן רב ע"מ לתת את ההכרעה בהלכות בהם נחלקו הפוסקים ובסייעתא דשמיא
השוכנת עמו תמידין כסדרן ובכח סכינא חריפא אשר משמיא קזכו ליה לא השאיר הלכה
עמומה ובכך זוכים אנו להגיש לפניכם הלכות ברורות אלו ב"ה.
אנשי בשורה אנו עם שדרוג המערכת בס"ד בקו שמספרו  0733-100-200כדי להקל
על הפונים הרבים ,עשינו ככל שביכולתנו שתקבלו מענה מהיר ע"י הרבנים שליט"א
מניסיון העבר הכנו את הקו לימי ערב פסח וחול המועד שתמתינו פחות ,ותמיד תהיו
ראשונים בתור.
כאן המקום להודות לנדיבי הלב אשר נשאם לבם להיות שותפים בהחזקת המפעל
הקדוש ,ומכאן תצא הקריאה לאלו שעוד לא זכו להימנות לדבר מצוה ,בואו והצטרפו
למזכי הרבים ותזכו לכל ההבטחות שנאמרו בזוה"ק למזכי הרבים ,חייגו  24שעות
ביממה .0733-100-202
בברכת וחפץ ה' בידינו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
מפעל משיב כהלכה
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זמני היום
סוף זמן
אכילת
חמץ

זמן
שריפת
חמץ

חצות
יום
ולילה

שעה
עשירית

הדלקת
נרות שבת
ויו"ט

צאת
השבת
ויו"ט

הדה"נ
שביעי
ש"פ

הדלקת
נרות
שבת

צאת
השבת

אלעד

09:59

11:20

12:40

03:55

06:41

07:47

06:45

06:46

07:53

אשדוד

10:00

11:21

12:40

03:56

06:48

07:48

06:52

06:53

07:54

בית שמש

10:00

11:20

12:40

03:55

06:32

07:47

06:36

06:37

07:52

ביתר עילית

09:59

11:19

12:40

03:54

06:33

07:46

06:37

06:37

07:51

בני ברק

09:59

11:20

12:41

03:55

06:48

07:48

06:52

06:53

07:53

ירושלים

09:58

11:19

12:39

03:54

06:32

07:46

06:36

06:37

07:52

נתניה

09:59

11:19

12:41

03:55

06:48

07:48

06:52

06:53

07:54

ערד

09:59

11:19

12:39

03:54

06:49

07:45

06:53

06:53

07:51

צפת

09:56

11:17

12:38

03:53

06:42

07:47

06:47

06:47

07:53

קרית גת

10:00

11:21

12:41

03:55

06:48

07:48

06:52

06:52

07:53

רחובות

10:00

11:20

12:41

03:55

06:48

07:48

06:52

06:52

07:53

הזמנים לפי לוח עתים לבינה
 -אין לסמוך על שום זמן בצמצום -

לעילוי נשמת

הגאון החסיד רבי שמואל זנוויל

זצ"ל

בן הרה"ח ר' מאיר מרדכי בונם נפתלי ז"ל

רוזנברגר

(שושן)

העמיד תלמידים הרבה לתורה ויראה והאהיב שם שמים על הבריות
נלב"ע בשם טוב ח' מר חשון תשפ"א
יהי זכרו ברוך וימליץ טוב בעד המשפחה הרוממה ותלמידיו ממשיכי דרכו
ת.נ.צ.ב.ה.

לתגובות והערות :פקס08-8622786 :
לתרומות ,ברורים והנצחות08-8622785 :
8

עימוד ועיצוב:

072-3169930

קו פתוח לשאלות בהלכה  24שעות ביממה0733-100-200 :

חודש ניסן
א .אין אומרים תחנון ונפילת אפים בכל חודש ניסן.
ב .נוהגין לומר בכל יום פרשת הנשיא שהקריב באותו יום וביום הראשון מתחילין
מברכת כהנים וביום י"ג אומרים פרשת בהעלותך עד כן עשה את המנורה.
ג .בשבתות שלפני חג הפסח אין אומרים אב הרחמים וצו"צ.
ד .לא מתענים כל חודש ניסן אפי' תענית יארצייט חוץ מתענית בכורים ותענית
חתנים.
ה .המנהג לקנות חיטים או קמח לחלקן לנצרכים לצורך החג כ"א כפי דרכו
וכיום המנהג ליתן את צרכי החג או מעות וכולם חייבים להשתתף במגבית
זו גם תלמידי חכמים ואברכי כוללים.
ו .שבת שלפני הפסח נקרא שבת הגדול ע"ש הנס שאירע בו לאבותינו במצרים
ומנהג ישראל שהרב דורש בהלכות החג כדי שהציבור ידעו הלכות הפסח.
ז .במנחה אומרים ההגדה מעבדים היינו עד לכפר על כל עוונותינו מפני שהיתה
בו התחלת הגאולה.
ח .בימי ניסן כשרואה אילנות של מאכל שמלבלבים (מוציאים פרח) מברך ברכת
האילנות .מצד הדין אפשר לברך על אילן אחד אך מהודר יותר לברך על
שני אילנות יחד.
ט .לכתחילה יברך בפעם הראשונה שרואה אך אינו מעכב ויכול לברך בכל
החודש.
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סדר הכשרת כלים
אפי' שאפשר להכשיר כלים ראוי לרכוש כלים וכלי בישול כשרים לפסח ולא לסמוך
על ההגעלה אפי' שכל השנה סומכים על זה ובפרט שיש כלים שלא ניתן להכשירם
אם בגלל הקושי ואם בגלל שאינם פולטים את החמץ.
יש להקפיד להגעיל רק במקום עם הכשר טוב כיון שיש פרטים רבים שצריך להשגיח
עליהם וכבר כתב המשנ"ב שנכון להעמיד בהגעלה ת"ח הבקי בדיני הגעלה ובפרט
בפסח שיש יותר פרטים מכל השנה כדלהלן.
א .כלים שהשתמשו בהם על האש או כלים שבלעו חמץ ע"י כלי ראשון קודם
ההגעלה יש לחכות  24שעות ממתי שבלע חמץ בפעם האחרונה ואח"כ
להתחיל את ההגעלה.
ב .כלי שבלע חמץ ע"י אש בלי מים צריך ליבון ולא צריך לחכות  24שעות כי
האש שורפת את כל החמץ בעין.
ג .עדיף להגעיל בכלי מיוחד לפסח ואם אין יכול יש להגעיל את הדוד שיהיה
כשר לפסח ובדיעבד אם לא הגעיל את הדוד מועיל ההכשרה.
ד .קודם ההגעלה יש לנקות את הכלי היטב מכל לכלוך ואם יש חלודה שלא
ניתן לנקות צריך ליבון .וכן צריך להרפות את הידיות והחיבורים (כי מרוב
שימוש הידיות מתרופפות לפעמים ומצוי שם חמץ בעין ויש לנקות היטב).

ה .יש לייבש את הכלי לפני ההגעלה מכל לחות שהיא כדי שלא יתקרר ממי
ההגעלה.
ו .אם המים בדוד נעכרו צריך להחליפם.
ז .יש להגעיל כשהמים מעלים אבעבועות לכן כשמכניסים הרבה כלים יחד
צריך לבדוק שההרתחה לא פסקה.
ח .המים יהיו רותחים רק על ידי אש ולא שום אמצעי אחר.
ט .רצוי להכניס הכלי לתוך סל מנוקב שיכנס כל הכלי יחד בלי חציצה ולא צריך
להכניס עמוק רק שהמים יכסו את כל הכלי.
י .כלי גדול שאין אפשרות להכניסו לדוד יכניס חצי ועוד חצי.
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יא .צריך להמתין מעט שישהה הכלי בתוך המים.
יב .אחרי ההגעלה יכניס למים קרים ובדיעבד אין מעכב ואחרי ליבון אין צריך
שטיפה במים.
יג .אין להשתמש במי ההגעלה.
יד .אם צריך להגעיל את הכלי ואינו יכול להמתין  24שעות יש עצה לפגום
את מי ההגעלה בחומרים כימיים כגון אקנומיקה וכדו' בכמות כזו שתגרום
שהמים יפסלו לשתיית אדם.
טו .כלים שאי אפשר להכשירם או אין מעוניינים להכשירם צריך לנקות טוב
שלא יהיה בהם חמץ בעין ויצניעם עד לאחר הפסח.
טז .לכלים אלו לא מועיל הגעלה .דוד מים ,קומקום ,מיקרוגל ,מיקסר ,מדיח
כלים ,כלי טפלון ,כלי פלסטיק למיניהם (אם עירו לתוכם מכלי ראשון) כמו כן
כלים ששמים בהם לחם חם לא מועיל הגעלה.
יז .תנור אפיה רצוי להחמיר לא להגעיל .סיר לחץ מלבד ההכשרה יש להחליף גומי.

טבילת כלים
א .כל כלי שעשוי ממתכת או זכוכית או כל דבר המחייב טבילה חייב בטבילה
במקווה "הכשרה לטבילת כלים" כלי פלסטיק וחרסינה שאינה מצופה בזכוכית
(גליזורט) פטורים מטבילה.
ב .אסור להשתמש בשום כלי שחייב טבילה ועדיין לא טבלו אותו אפי' בשעת
הדחק ואפי' באופן ארעי ואפי' פעם אחת.
ג .אם השתמש בכלי לא טבול ואפי' אם בישל בו האוכל לא נאסר.
ד .כדי להינצל ממכשול ראוי למי שמחזיק בביתו כלים שאינם טבולים ובדעתו
להשתמש בהם שיזדרז להטבילם.
ה .יש להסיר כל דבר החוצץ לפני הטבילה לפעמים אחר כל המאמצים נשאר
דבר מועט אם אינו מקפיד על כך יכול לטבול אבל בדבר גדול יותר או שמקפיד
אפי' בדבר מועט זה נקרא חציצה.
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ו .אם יש כיתוב (שלא יורד מהכלי) ומעוניין בכיתוב זה אפי' שיכול להתאמץ
להסיר הכיתוב מכיוון שמעוניין בכיתוב נהפך לחלק מהכלי ואינו חוצץ.

ברכת הטבילה
א .במקרה שיודע שחייב בברכה קודם מברך ואחר כך יטבול.
ב .שכח לברך וכבר טבל הפסיד הברכה.
ג .אם דיבר בין הברכה לטבילה שלא מעניין הטבילה חוזר ומברך.
ד .הטובל כמה כלים נכון שלא יפסיק בדיבור ביניהם (שלא מעניין הטבילה) אבל
בכה"ג לא מברך שוב.
ה .באמצע שטבל הביאו לו עוד כלים שלא חשב עליהם בזמן הברכה אין צריך
לחזור ולברך אך לכתחילה טוב לחשוב על כל מה שיטבול.

סדר הטבילה
א .כשטובלים כלי יש להקפיד שכל הכלי יכנס בבת אחת למים ולא כמו הגעלת
כלים שאפשר חצי ועוד חצי.
ב .לכתחילה צריך להיות כל הכלי במים ואם יש חשש שיפול כתבו הפוסקים
עצה שירטיב את ידו והכלי במים ויוכל להכניס הכלי באחיזת היד ויועיל על
ידי המים ממקודם.
ג .אפשר להכניס את הכלים בסל מנוקב ויקפיד שיהיה חור כשפופרת הנוד
מחובר למים ואפשר להניח את הכלים אחד ליד השני ולא על גבי השני כדי
שלא יהא חציצה בין הכלים.
ד .אפשר לקשור לכלי חבל/חוט ולהכניסם למים אך הקשר צריך להיות רפוי
כדי שהמים יוכלו לחדור פנימה.
ה .ידיות הכלים חייבים בטבילה גם אם מחוברים בברגים/מסמרים ,אם הידית
אינה מחוברת כראוי או שחלק מהידית נשבר ישאל חכם אם יכול לטבול.
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ו .כלי שפיו צר יכניסו במים ויחכה עד שיתמלא במים ויזהר שלא תיווצר בועת
אוויר בתוך הכלי.
ז .אם נפלו מידו הכלים למים נכשרו כי לא צריך כוונת מטביל.
ח .אין בעיה לטבול כלים בלילה.
ט .הכל כשרים לטבול כלים וגם נאמנים לומר שטבלו חוץ מגוי וקטן שלא
נאמנים לומר על כלי שהוא טבול אא"כ עמד גדול על גביהם וראה איך טובלים
אפי' הקטן אומר שם של גדול שהיה שם צריך לשמוע מהגדול (אפשר גם
בטלפון משום שזה זה לא עדות אלא בירור) והקטן יכול לברך.
י .בכה"ג שיש רגלים לדבר שהקטן טבל כגון שהוא בקי בהלכות צריך לטבול
שוב אך אינו מברך.
יא .בכלי זכוכית שהטבילה מדרבנן לכתחילה יטבול שוב ובשעת הדחק הקטן
נאמן לומר שטבל.
יב .בעלי חנויות המוכרים כלים ויש להם מקווה ברשותם יטבילו הכלים לאחר
קנין הלקוחות.

הכשרת השיש ,הכיורים ,הברזים ,והשולחנות
יש להכשיר עם קומקום מיוחד שאינו בחזקת חמץ (או בכלי פסח) ואפשר גם
בקומקום שלא השתמשו ב –  24שעות אחרונות חמץ ובתנאי שיקפיד מלהניח על
השיש והכיורים חמץ חם  24שעות קודם ההכשרה.
א .יש לנקות היטב עם סבון באופן שיוריד את כל הלכלוך מהחורים והסדקים
ואח"כ לשפוך מים רותחים (מכלי ראשון-קומקום וכדו') ואח"כ לצפות השיש
על ידי פי.וי.סי  /עץ  /נייר כסף עבה.
ב .יש להכשיר גם את הכיור ואת הברזים וינקה היטב כנ"ל ואח"כ ישפוך
עליהם מים רותחים מכלי ראשון.
ג .גם החרסינות שמסביב לשיש ומקבלים אדים חמים מהסירים יש להכשיר.
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ד .היות וכדי להכשיר יש לייבש היטב את המקום ואח"כ לערות מים ע"כ העצה
הנכונה היא להכשיר מלמטה למעלה היינו להכשיר קודם את הכיור ואח"כ
השיש ואח"כ החרסינה מסביב והברזים.
ה .מי שלא מכשיר כך יראה לייבש לפני שמערה את המים.
ו .הברזים יש להכשירם וצריך לפתוח המים החמים בחום הגבוה ויש להדליק
קודם את הבוילר לכמה שעות כדי שהמים יהיו רותחים ויחד עם זה יערה מים
רותחים מכלי ראשון.
ז .יש להחליף את המסננות של הכיורים.
ח .יש מהדרים להחליף את הברזים והנוהגים כך פוטרים עצמם מהרבה חששות.
ט .אחר ההכשרה יש לשטוף במים קרים כל מקום בנפרד.
י .מכיון והמנהג לכסות השיש והכיורים אם כן ההכשרה היא רק בגדר הידור
ע"כ מי שלא יכול להכשיר השיש כי ניזוק על ידי מים חמים (יש לברר אצל
המבינים בתחום) לא חייב לערות על זה אבל יקפיד ביותר לכסות את כל השיש
בנייר כסף עבה פי וי סי שוודאי לא יקרע או באופן אחר שישאר מכוסה כל
החג.
יא .עם זאת ראוי להימנע מלהניח דברים חמים על הנייר כסף ועדיף לשים
מעמד לסיר( .כי לחלק מהפוסקים כשיש רטיבות תחת הנייר כסף נחשב השיש לכבוש ומפליט
חמץ אם כי להלכה אין לחשוש לזה כי הנייר כסף חוצץ לזה מ"מ יש להדר יותר)

יב .שולחנות שבמטבח אם לשים עליהם בצק במהלך השנה אפי' שזה רק
לפעמים עכ"פ צריך הגעלה במים רותחים וע"כ יש להקפיד לנקות היטב במים
עם סבון ולשפוך מכלי ראשון וגם לשים נייר כסף שלא נקרע.
יג .אם מניח סירים חמים מהאש יש לנקות כנ"ל ולשפוך מים רותחים.
יד .שולחנות בסלון שהרגילות להניח עליהם צלחות חמות אין צורך לשפוך מים
אבל צריך לכסותם היטב (אפשר לשים עוד שעוונית מתחת המפה)
טו .גז הקבוע בשיש ומעליו יש ארון צריך לכסות הארון בנייר כסף עבה למשך
כל החג.
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מקרר ,מקפיא ,ארונות ,כלי מטבח וכלי בית
א .יש לנקות המקרר היטב בכל החריצים והפינות עם מטלית וסבון ולהסיר
את כל הלכלוך הנראה בעין ולצפות את המדפים והמגירות בנייר .קפלי הגומי
ששכיח שם חמץ צריך ניקוי יסודי ע"י מברשת קשה או שואב אבק להסיר את
כל הפירורים.
ב .את המקפיא יש לנקות כמו המקרר ולשים לב בחורי האויר אם רואים שם
הצטברות של פירורים( .אם אפשר לפתוח את הברגים (מי שיודע לעשות זאת) יש
לפתוח ולנקות עד איפה שידו מגעת) ואם רואה פירורים יפגום עם אקונומיקה
ואם רוצה להדר יכסה את המקום.
ג .ארונות המטבח-בפרט היכן ששמים חמץ ירוקן את הארון ולנקות היטב
בחורים ובחריצים וטוב לשטוף במים עם סבון ואח"כ לצפות את המדפים עם
נייר חדש (עדיף כשר לפסח).
ד .מעמד לייבוש כלים שבארון מן הדין מספיק לנקות היטב
ה .ולהרטיב בצונן והמהדרים מחליפים לפסח אחר ויוצאים מכל החששות.
ו .ברכונים וזמירות יש להצניע יחד עם הכלים שמוכרים לגוי.
ז .בלעך קשה לנקות כי צריך ליבון חמור וכדאי שיהיה בלעך מיוחד לפסח.
ח .פלטה חשמלית ראוי לקנות אחר לפסח ואם לא אז ינקה היטב וידליק
על חום עד שיתאדם הפלטה או שידליק לשעה וינתק מהחשמל וישפוך מים
רותחים מכלי ראשון ויכסה בנייר כסף למשך החג.
ט .כיריים זכוכית (חשמלית/אינדוקציה) אין אפשרות להכשיר לפסח.
י .כיום יש כיסוי מיוחד מסיליקון שאפשר לשים על הכירים אינדוקצי' ואפשר
לשים את זה ולהשתמש עם הכירים .יש להקפיד לקחת עם הכשר.
יא .גביעים אפי' שמשתמשים איתם רק בצונן כתבו הפוסקים שיש להכשירו כי
לפעמים נכנס שם פירורים ושורים עם יין חריף הרבה זמן ולפעמים יש גביעים
שיצטרכו ליבון ועדיף שיהיה גביע מיוחד לפסח.
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יב .טבעות של נשים שלא לשו איתם בצק נחלקו הפוסקים אם חובה להגעילם
(אם לא מתקלקל) על כל פנים יש לנקותם היטב מכל לכלוכי החמץ (אם אפשר
שישים חומר הפוגם) טבעות שלשים איתם ראוי להצניע עם כלי החמץ.
יג .ספרים שרגיל לשימם על השולחן בשעת האוכל ראוי להצניעם ואם רוצה
להשתמש בהם לא מועיל דפיקתם אלא צריך לנקות היטב ולראות שאין שם
חמץ שח"ו לא ימצאם במהלך החג ויבא לידי מכשול.
יד .מגש נרות שעומד על השולחן אין צורך להגעיל אלא ינקה היטב מחמץ.
טו .טלפון/פלאפון שרגיל להיות כל השנה על השולחן כשאוכל יש לנקות היטב
לפני החג כי ודאי יש שם פירורים בין הלחצנים ומי שיכול להשתמש במכשיר
אחר לפסח תבוא עליו הברכה.
טז .שיניים לא בולעים לגבי כתרים וסתימות יש המהדרים לא לאכול חמץ חם/
חריף חמץ עם חריף  24שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ ומי שלא עשה כך יש
לו על מי לסמוך וכך הדין לשיניים תותבות שאין חובה להגעילם (ומה שמצאנו
גדולי עולם שהחליפו/הגעילו לפסח כי החמירו על עצמם).

יז .תנור ראוי להחמיר שלא להגעיל וכן התבניות אלא להשתמש באחר לפסח.
יח .חצובה של גז צריך ליבון והיות וקשה לעשות את זה עדיף לקנות אחר
לפסח.
יט .מגש הכיריים אפשר לערות עליו מים מכלי ראשון ויכסה בנייר כסף עבה.
כ .כפתורים של הגז ינקה היטב ולכסות עם ניילון נצמד/נייר כסף או להחליפם
וגם בזה יש מהדרים להשתמש בגז מיוחד לפסח.
כא .קולט אדים יש לנקות היטב ואח"כ יכסה עם נייר כסף עבה.
כב .מטהר מים/מיני בר ינקה היטב ואם יש שם מים חמים לא ישתמש בחמים
לפסח .בברז מטהר מים שיוצא מהשיש מספיק לשפוך עליו מים מכלי ראשון.
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מכירת חמץ
א .עניין מכירת חמץ מובא בחז"ל על חמץ בעין עם זאת נהגו למכור חמץ בעין
רק בהפסד מרובה ובאופן רגיל מכרו רק תערובת.
ב .הגם שנהגו לא למכור מותר למסרו ויכוין להקנותו למי שמוכר חמץ בעין
כגון חנות או מאפיה שימכור גם את שלו ואחרי פסח יכול לקחת ממנו.
ג .צריך לגמור בדעתו למכור ולדעת מה שעושה שיש הפוסקים שאם לא יודע
לא מועיל .
ד .בעבר היה המנהג שכל אחד מכר לגוי חמץ בנפרד עם הזמן ראו שיש הרבה
פרטים שלא ידועים לכל אחד הנהיגו למנות את הרב שיהיה שליח למכור את
החמץ ונהגו לקבל קנין סודר מהרב שמתחייב לבצע את השליחות.
ה .כדי שהרב יהיה מחויב יותר במכירה נהגו לשלם לרב ואז מקבל דין פועל
והשליחות יותר בשלימות.
ו .מכיוון שהמנהג לא למכור חמץ בעין (למעט הפסד מרובה) אין איסור בל
תשחית לבער חמץ בזמן הביעור.
ז .כדי להימנע משאלות במכירת בית לגוי נהגו שהמוכר כל הבית עושה זאת
באופן של שכירות היינו שמשכיר את הבית לגוי.
ח .המוכרים את כל המקומות המסומנים יקפידו לסמן לפני סו"ז שריפת חמץ.
ט .לכתחילה לא יכנס לשטח המכירה כל הפסח ובשעת הצורך אפשר להקל
להיכנס להוציא משם דברים.
י .גם אם מצא חמץ מחוץ למקומות המסומנים בדיעבד אין נאסר כי בשטר
המכירה נכתב שמוכר חמץ בכל מקום שנמצא.
יא .נכון להימנע מלהתאכסן בפסח בבית שנמכר לגוי ובשעת דחק גדול ישאל
חכם( .קו פתוח  24שעות ביממה  0733-100-200שלוחה )1
יב .ראוי לנעול בצורה טובה ארונות שמוכרים לגוי שלא יוציאו הקטנים כלים
כי אם מתערב גורם לשאלות מסובכות.
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יג .קטניות ללא תערובת חמץ אין חובה למכור כמבואר ברמ"א בסי' תנ"ג.
יד .אפי' שיש שערערו שמכירת חמץ היא כעין הערמה מכל מקום למעשה
אפשר לסמוך עליה לכתחילה לאחר הפסח כמו שפסק המשנ"ב (סימן תמ"ח).
טו .אפשר להשאיר את כלי הכסף של החמץ בויטרינה אבל יסמן שמכר אותם
לגוי כדי שלא יכשל בהם בחג.

בדיקת חמץ
זמן הבדיקה
א .באור לי"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר ,מיד בצאת הכוכבים כ20-
דקות אחרי השקיעה.
ב .יש להיזהר לא להתעסק עם דברים אחרים אלא מיד בזמן לבדוק וע"כ אסור
מחצי שעה קודם הבדיקה לאכול יותר מכביצה פת ולשתות משקה המשכר
וראוי לא לאכול גם פירות שלא יתעכב בזמן הבדיקה.
ג .אם התחיל בהיתר קודם החצי שעה כשמגיע הזמן יפסיק מיד וגם אם התחיל
ללמוד מן הראוי שיפסיק בבוא הזמן.
ד .בחצי שעה שקודם הבדיקה יכול ללמוד הלכות פסוקות שאינם מצריכים עיון
ובפרט הלכות בדיקת חמץ וכשיגיע הזמן יפסיק.
ה .הנמצא בדרך/אוטובוס וכדו' ומגיע מאוחר לביתו מותר בדרך בכל הנ"ל ולא
חוששים שישכח וטוב שיבקש שיזכירו לו שם.
ו .רבים מהנוהגים כשיטת ר"ת מקפידים בבדיקת חמץ בזמן הראשון.
ז .בדק לפני ליל י"ד ולא הכניס חמץ מעיקר הדין אינו מחויב לבדוק שוב אך
טוב יעשה אם יניח  10פתיתים ויבדוק שוב בברכה.
ח .מי שלא בדק בליל י"ד מחויב לבדוק מיד בבוקר אחר התפילה ואסור
באכילה ושאר דברים שאסורים לפני הבדיקה עד שיבדוק ויבטל את החמץ
ובהגיע שעה שישית שאין יכול לבטל ,יבדוק בלי ביטול.
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ט .נזכר ביו"ט שלא בדק ומכר את החמץ יבדוק בחוה"מ.
י .עבר פסח ולא בדק אם מכר החמץ אי"צ לבדוק ואם לא מכר יבדוק בלי
ברכה.

החייבים בבדיקה
א .כל אדם שיש לו חדר/בית שרגיל להכניס שם חמץ חייב לבדוק ואפי' נוסע
לכל הפסח ישאיר לעצמו  4אמות (ועדיף חדר) שלא מוכר ויבדוק שם בברכה.
ב .מי שאין לו בית משלו אבל רגיל להכניס חמץ לארונות/מזוודות חייב לבדוק
שם אך לא דווקא בליל י"ד ,ואינו מברך על בדיקה זו.
ג .מי שיש לו בית שקנה סמוך לפסח ועדיין לא גר שם מחויב לבדוק כי שייך
לו ושמא הפועלים השאירו שם חמץ ויכול לעבור על בל יראה.
ד .אשה שגרה לבד מחויבת לבדוק בברכה ויש אומרים שעדיף שתעשה שליח
לבדוק אבל את הביטול תעשה בעצמה.
ה .מי שמתקשה לבדוק לבד יכול להיעזר בבני המשפחה וטוב שיעמדו שם
בשעת הברכה ולכתחילה ישתמש בגברים מעל גיל בר מצווה.
ו .אי אפשר להיעזר בגוי/שפחה כי אינם נאמנים ואפי' תינוקות שנשבו אינם
יכולים לעזור וכל פסולי העדות.
ז .הממנה שליח לבדוק יברך השליח ובעל הבית יעשה את הביטול ולא חייב
להיות במקום בשעת הביטול.
ח .בניין משותף כולם חייבים לבדוק לפחות במקום שעובר שם כגון הגר בקומה
ג' צריך לבדוק מהכניסה ועד ביתו ואם עדיין לא ניקו שם יכול לחכות עד
שינקו ויכול גם לאור החשמל .ואם מוכר מכירת י"ג אינו חייב לבדוק דהגוי אינו
מקפיד על דריסת רגל שעוברים שם.
ט .מקום שלא יכול להכניס נר (רכב/חדר חשמל וכדו') יבדוק עם פנס.
י .מי שיש לו ארונית בביהכנ"ס/ישיבה או בכל מקום באחריותו לבדוק מחמץ
ואין צורך דווקא בנר ואם לא בודק ימכור לגוי.
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יא .תא דואר חייב לנקות בפרט שיש ילדים קטנים שלפעמים יורדים להוציא
דואר עם אוכל ביד.
יב .בית מדרש/כולל וכל מקום ציבורי נמצא תחת אחריות רב המקום או גבאי
הממונה מטעמו .
יג .כמו"כ מרכזים קהילתיים/אולמות/מקלטים וכדו' נמצאים באחריות הממונים
על כך כל השנה ואם אי אפשר לבדוק ימכרו לגוי.
יד .שוכר שקיבל מפתח לפני ליל י"ד מחויב לבדוק בזמן ,ואם קיבל המפתח
אחרי שנכנס הלילה והיה למשכיר זמן לבדוק יברר אם בדק ואם אינו מוצאו
חזקתו שבדוק ויבטל.
טו .הכלל הוא כל מקום שמכניסים בו חמץ במהלך השנה ואפי' בצורה אקראית
חייב לנקות ולבדוק מחמץ.
טז .מכיוון ובדרך כלל מסיימים לנקות את הבית לפני ליל י"ד לכן בזמנינו
ה 10פתיתים הם מעיקר הדין ,גם מי שלא שם  10פתיתים מברך וזה לא ברכה
לבטלה כי מברך על הבדיקה אם ימצא ועל הביעור שיעשה למחרת.

דיני הבדיקה
א .קודם הבדיקה יברך על ביעור חמץ.
ב .בברכה יכוון גם על הבדיקה והביטול של היום וגם על השריפה והביטול
שלמחרת.
ג .בירך בטעות לבער חמץ יצא אבל אם בירך על בדיקת חמץ לא יצא.
ד .אסור להפסיק בדיבור בין הברכה לבדיקה ואם דיבר לצורך הבדיקה אינו
חוזר לא לצורך הבדיקה חוזר ומברך.
ה .התחיל לבדוק ודיבר לא צריך לחזור ולכתחילה לא יפסיק עד סוף הבדיקה.
ו .סיים לבדוק ונזכר שרצה לבדוק בעוד מקום יבדוק שוב בלי ברכה.
ז .התחיל לבדוק בלי ברכה כל זמן שלא סיים את הבדיקה יכול לברך.
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ח .הבדיקה לאור הנר ונוהגים לקחת גם כף מעץ ונוצה שיוכל לאסוף את החמץ
מהחורים והסדקים.
ט .חשוב מאוד להתרכז בבדיקה שלא ישכח לבדוק שום מקום.

דינים אחרי הבדיקה
א .אחר הבדיקה מצניע את כל החמץ שמייעד לשריפה ומוסיף את הפתיתים
ומבטל את החמץ הנמצא ברשותו ולא ידוע לו ,למעט החמץ שיצטרך לו עד
לסוף הזמן אכילת חמץ.
ב .המבטל חייב להבין מה שאומר ואם לא מבין ארמית יגיד בנוסח שמבין.
ג .ישמור שלא יכניס חמץ במקומות שבדק שלא יבוא לידי תקלה ויצטמצם בצד
באופן שלא יהיה פירורים ובכל זאת ינקה אח"כ היטב.
ד .יש לבדוק הכיסים מחמץ וכתב במשנ"ב שיעשה זאת בליל בדיקת חמץ
ויש אומרים שבזמן הזה שמכבסים הבגדים יבדוק רק אם יש חתיכה גדולה
והפירורים נפגמו בכיבוס ,ומה שלא מכבס (ולא מוכר) יש להקפיד יותר לראות
שלא נשאר שם חתיכות שעלול להיכשל בהם (אפי' שפירורים בטלים מ"מ אסור
לאוכלם וכדי שלא יכשל יש לנקות היטב הכיסים בבגדים שלובש בפסח).
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ערב פסח
תענית בכורים
א .בן בכור צריך להתענות בערב פסח בין בכור מאב ובין מאם זכר לנס שניצלו
במצרים במכת בכורות.
ב .כשערב פסח חל ביום שישי מתענים כרגיל.
ג .יש אפשרות להיפטר מהתענית ע"י סעודת מצווה סיום מסכת/ברית ואחר
שאכל בסעודת המצווה יכול לאכול אח"כ.
ד .באם הבכור לא מסיים יכול לשמוע ממישהו אחר ויאכל מהסעודה ובדיעבד
או שעת הדחק כשלא שמע וסייע בסעודת המצווה יכול לאכול.

ביעור חמץ
א .בערב פסח משכימים בבוקר כדי שיספיק לאכול חמץ עד סוף הזמן.
ב .יש מהראשונים שכתב שהאוכל חמץ בערב פסח מקיים מצות עשה של
תשביתו שאור מבתיכם.
ג .אחר האוכל ינקה היטב את הפה והשיניים קודם סוף זמן אכילת חמץ.
ד .אחר שמסיים האוכל יארגן כל מה שצריך לשרוף ובפרט את העשרה פתיתים.
ה .לכתחילה יש להקפיד לבער החמץ דווקא בשריפה כשיטת רבי יהודה שאין
ביעור חמץ ולא שריפה.
ו .מי שלא בירך בשעת הבדיקה י"א שיברך לפני השריפה ויש על מי לסמוך.
ז .נוהגים לשרוף גם את הנוצה והכף שאיתם בדקו את החמץ.
ח .נהגו לשרוף גם את הד' מינים וההושענות ויש ששורפים גם הפתילות של חנוכה.
ט .אחרי השריפה יבטל את כל החמץ וצריך להבין מה שאומר.
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איסור מלאכה בערב פסח
עד חצות
א .כתב הרמ"א שנהגו במקומותינו שלא לעשות מלאכה גמורה קודם חצות,
אבל החייטים הספרים והכובסים מותר להם להתחיל לעשות מלאכה בער"פ
ובלבד שיגמרו קודם חצות ,וכן מותר לתקן נעליים שנקרעו עד חצות .אבל
שאר מלאכות אסורים להתחיל ,אבל אם התחיל קודם (הנץ החמה של יום י"ד)
מותר להם לגמור את המלאכה עד חצות ,ובחצות צריכים להפסיק.

אחר חצות
א .אסור לעשות מלאכה בערב הפסח אחר חצות היום ,לא לעצמו ,ולא עבור
אחרים ואפילו בחנם.
ב .איסור עשיית המלאכה הוא בעשיית מלאכה גמורה ,כגון כיבוס ,תפירת בגד,
ועשיית כלים ,ובשכר אסור לעשות אפילו מלאכה שאינה גמורה ,וע"י נכרי
מתירים אפילו במלאכה גמורה.
ג .תיקון בלבד והוא לצורך יום טוב ,כגון תיקון בגד ,או תיקון כלי ישן שנתקלקל
קצת מותר ואפילו מעשה אומן ,ובלבד שיעשה בעצמו או ע"י אחר בחנם.
ד .תספורת – אסורה אחר חצות ע"י ישראל אפילו בחנם ,וע"י נכרי מותרת.
ה .קציצת צפרניים – יטול קודם חצות היום ,ואם שכח יש להקל בדיעבד ליטלם
בעצמו אחר חצות.
ו .כל מלאכה שמותר לעשותה בחול המועד ,כגון דבר האבד או שעושה
הדיוט ולא מעשה אומן ,ועושהו לצורך המועד ,כ"ש שמותר לעשותה
המועד בער"פ .ולפיכך מי שיצטרך לכתיבה בחוה"מ וכגון כתיבת
והפקדות לבנק וכדומה[ ,באופן המותר בחוה"מ] ולא הספיק להכינם
עדיף שיכתוב בער"פ אחר חצות מאשר בחוה"מ.

מעשה
לצורך
ש'קים
קודם,

ז .מכירה וקניה בחנויות לצורך המועד מותרת.
ח .גיהוץ וצחצוח נעליים לצורך המועד מותר.
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ט .בשנה זו שנת ביעור מעשרות מותר לשבור מטבע של פדיון מעשר שני אחר
חצות מפני שזה קלקול וגם דהוי צורך מצוה.

אפיית מצות מצוה
א .רבים נוהגים לאפות מצות מצוה בערב פסח אחר חצות שהוא זמן הקרבת
קרבן פסח.
ב .צריך לומר קודם שמתעסק במצות "כל מה שאעשה היום בעסק המצות
ושמירתן מן החימוץ הריני עושה לשם מצות מצוה והפירורים שיפלו בשעת
לישה וההתעסקות עם המצות יהיו הפקר" ונמצא מבטלן קודם חימוצן.
ג .בדרך כלל אין חיוב חלה לכן המנהג להביא את זה לידי חיוב ע"י צירוף סל.

דינים כלליים לערב פסח
א .מי שלא הפריש חלה ממצותיו יפריש בערב החג וישרוף את החלה.
ב .שיעור הפרשת חלה  1.2ק"ג קמח בלי ברכה ומ  1.68ק"ג מפרישים ומברכים
(ולפי שיטת חזו"א מברכים מ 2.25ק"ג ומעלה).
ג .צריך להפריש מבעו"י ,ובאם היה צירוף סל אחר האפיה ,אפשר להפריש
ללא צירוף סל נוסף בבית ומספיק שיהיה הקופסאות סמוכות ופתוחות .ואם לא
היה צירוף סל של שיעור חיוב חלה במאפיה ורוצה עתה לצרפו כדי לחייבו
בהפרשת חלה ,צריך להכניסו לתוך כלי אחד ,או להניח על סדין ולכסות אותו
מלמעלה ,וצריך שיגעו המצות זה בזה .אם לא הפריש חלה מבעו"י באר"י אין
לו תקנה ,ובחו"ל אוכל ומשייר להפריש במוצאי יו"ט.
ד .משעה עשירית ולמעלה אין לאכול אלא מעט בשר ודגים ,פירות ,ירקות
וביצים ,כדי שיאכל בלילה לתיאבון.
ראוי ללמוד האגרת מהקדוש רבי שמשון מאוסטרופולי זיע"א וכמו שכתב כל
המעיין באגרת זו וכו' ובפרט בערבי פסחים מובטח לו שהוא ניצול כל אותה
השנה מכל מכשול ומיתה משונה ושום אונס( .מודפס בסוף החוברת עמ' )44
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הלכות תרופות בפסח
א .תרופות בפסח לחולה שיש בו סכנה יכול וחייב לקחת כרגיל אם זה חמץ
בעין ויש טעם יניח במקום שמוכר וכל פעם יקח מנה אחת (ויכוון ששואל מהגוי
ולא קונה אותה) ואם מרה/נפגמה מאכילת כלב יכול לקחת כרגיל.
ב .חולה שאין בו סכנה ויש לתרופה טעם (ואף צריך לברך עליה שהכל) אסור
לקחת בפסח וחייב למכור או לבער.
ג .חולה שאין בו סכנה והתרופה שלוקח אינו חמץ בעין רק נוקשה יכול ליטול
כרגיל (משום שאנו פוסקים כמו החזו"א שלא אומרים אחשביה באופן שהחמץ
שבו אינו מרפא אלא נעשה להעמיד החומר בצורתו) וגם אם יש תחליפים לא
יחליף על דעת עצמו אלא רק לאחר התייעצות עם רופא .ויש ליזהר בזה הרבה
שכבר ניזוקו הרבה חולים שהחמירו שלא כדין.
ד .משחות חיצוניות שנפסלו מאכילת כלב יכול לכתחילה להשתמש ואי"צ
להקפיד על כשר לפסח ואם יש לו בניקל יכול להחמיר אבל זה לא מדינא.
ה .הסובלים מחולשות נפשיות ונעזרים בכדורים לא יחמירו בהפסקת התרופות
וגם לא בהחלפתם בתחליפים אחרים ואפי' יש שם תערובת חמץ.
ו .סירופ תרופה שמכיל חמץ וחייבים להשתמש בו עבור חולה שיש בו סכנה
ישתמש בכלים מיוחדים (ועדיף בחד פעמי ולהשליך לפח).
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חג הפסח שחל בשבת
הכנות לליל הסדר שחל בשבת
א .יש לצלות את הזרוע ולבשל את הביצה או לצלותה לנוהגים כן.
ב .הלוקחים ירק מבושל לכרפס יבשלו מבעו"י.
ג .יש לעשות את מי המלח לטיבול הכרפס מבעו"י ,לא עשה מבעו"י ,מותר
לעשות בליל שבת רק מעט מי מלח ,ויקפיד שלא לעשותם עזים ,היינו שיהא
המלח פחות משני שליש ויהיו המים יותר משליש הכמות.
ד .המשתמש למרור בחסה יבדקנה מתולעים מבעוד יום .ויש להשתמש בחסה
מגידול מיוחד ללא תולעים שבדיקתה קלה וינהג כהוראות ועדות הכשרות
ע"י השריה במים עם סבון לכ –  3דקות ושטיפה מתחת לברז ,ואח"כ בדיקה
כללית במראית העין .והמשתמש בחזרת (חריין) צריך לרסקה במגרדת מבעוד
יום (אפשר גם חשמלית) .לא ריסק מבעו"י ,יחתוך בסכין ולא במגרדת או בכלי
אחר המיועד לכך .וסמוך לסעודה ולא יחתוך דק דק ,אלא חתיכות גדולות קצת.
ה .חרוסת – יש לחתוך את הפירות וליתן את היין לתוכם מבעו"י .לא עשה
כן מבעו"י ,יחתכם סמוך לסעודה לחתיכות גדולות קצת .ויתן תחילה הרבה
יין בכלי כדי שתהא הבלילה רכה ויתן את הפירות לתוך היין ,ויערב בשינוי,
באצבעו ולא בכף או ע"י נענוע הכלי.
ו .עירב יין בחרוסת מער"ש ונספג בו ורוצה להוסיף יין מותר להוסיף.
ז .יש לזכור להניח את הסירים על הפלטה  /הבלעך לפני כניסת השבת.
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ליל הסדר
גודל יקרת הליל בו עושים כל כך הרבה מצוות מי ימלל ,יש לזכור לכוון לעשות
לשם מצווה דלמ"ד מצוות צריכות כוונה זה מעכב ,והגם שניתן לסמוך על סתמא,
אבל לכתחילה יש לכוון.
א .בקידוש ליל יו"ט מוסיפים ויכולו ומזכירים של שבת.
ב .יש ענין חשוב מצד ההלכה להשתמש לארבע כוסות ביין דוקא וגובה אחוז
האלכוהול אינו משנה ,לכן אפשר להשתמש בדל כוהל או לערב ביין חצי כוס
מיץ ענבים ,ואלו שקשה להם גם באופן זה ישתמשו במיץ ענבים (וילדים יכולים
לשתות לכתחילה מיץ ענבים).
ג .אין מניעה לשתות יין מוגז.
ד .נשים הנוהגות לקדש לבד בליל הסדר מברכות שהחיינו בקידוש ולא בהדלקת
הנרות.
ה .לענין חינוך הקטנים במצוות הלילה (ובאופן כללי) יש לחנכם לפי הבנתם,
יש המבינים בגיל  5ויש בגיל מאוחר יותר ואין בזה חסרון ועל כגון זה נאמר
חנוך לנער עפ"י דרכו והעיקר להעביר להם את זה בנעימות ובשמחה.
ו .יש להקפיד לאכול את שני הכזיתים לכתחילה שישהו יחד בפה ולבלוע כזית
ועוד כזית ואם אין באפשרותו יאכל את שני הכזיתים בשיעור של כדי אכילת
פרס שזה לכתחילה  4דקות ולזקנים וחלושים (ק"ו לקטנים) עד  9דקות.
ז .ענין השני כזיתים הוא רק לבוצע משום שיש ספק בהלכה על מה חל הברכה
של אכילת מצה אבל המסובים יכולים לאכול לכתחילה כזית מצה ויוסיף עוד
מעט מהלחם משנה ויברכו על זה את שני הברכות.
ח .לכתחילה לא יפסיק בדיבור שלא מענין הסעודה עד שיסיים אכילת הכורך
כדי שברכת על אכילת מצה תעלה גם על הכורך.
ט .כשאוכל מרור מצטרף העלים עם חזרת טחונה לשיעור כזית ,וצריך ללעוס
המרור.
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י .כשאוכל כורך יקפיד לאכול המצה והמרור בתוך כדי אכילת פרס וכפי המבואר
באות ד'.
יא .זמן אכילת המצה והמרור הוא עד חצות ומי שלא הספיק אוכל בלא ברכת
המצוות (על אכילת מצה ועל אכילת מרור).
יב .אין לאכול בשר צלוי בליל הסדר בין עוף בין בקר.
יג .יש להיזהר שלא לאכול בסעודה יותר מדי שיאכל האפיקומן על השובע ולא
יהיה אכילה גסה.
יד .נכון להקפיד לכתחילה לסיים ההלל עם הברכה האחרונה עד חצות.
טו .מי שרואה שאינו מספיק לאכול האפיקומן לפני חצות יאכל סמוך לחצות
ויתנה שאם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה הרי מותר להמשיך בסעודה אחרי
חצות א"כ אוכל האפיקומן עכשיו וימתין לאחר חצות להמשיך בסעודה ואם
הלכה כרבי עקיבא הרי מותר לאכול את האפיקומן כל הלילה ובסוף הסעודה
יאכל שוב מצה לאפיקומן ויצא יד"ח ממ"נ.
טז .מעיקר הדין כשמתארח אצל אחר ואין באפשרות שכל אחד יספר בפני
עצמו ביציאת מצרים יוצאים בסיפור הבעל הבית ,אבל טוב להדר לספר פרט
קטן גם לילדיו וכמש"כ הרמב"ם אפי' אומר לבנו ראה שפחה זו (שפעם הדרך
הי' שלכולם היו שפחות בבית) וכך היינו כולנו במצרים יוצא ידי חובת סיפור
יצי"מ ויספר לו מהניסים והנפלאות שהיו במצרים לפי הבנתו.
מצוה לספר ביציאת מצרים כל הלילה עד שתחטפנו שינה ומסוגל הלילה הזה
ביותר מכל הלילות ובזוה"ק מפליג מאד בגודל יקרת הלילה וכותב שהקב"ה
בא עם הפמליא של מעלה לכל בית ובית לראות איך כלל ישראל יושב ומספר
בשבח הניסים והנפלאות שעשה עמנו ומובא בספה"ק שכנגד מצות והגדת
לבנך יש פתיחת הלב מיוחדת אצל הילדים לקבל יותר ומי חכם ויבן את זאת
וירבה לספר לילדיו על הניסים והנפלאות שהקב"ה עשה עמנו ביציאת מצרים
ומובא מהרה"ק מלובלין זיע"א בטעם אמירת חד גדיא שהוא לחש נגד עין הרע
שהמלאכים מקנאים ביהודים על שזכו בכזה לילה לכן ישמח כל אחד ואחד
שמחה עצומה ויודה לה' על הניסים והנפלאות שעשה עמנו ובאוה"ח הקדוש
מוסיף שהוא סגולה לבנים.
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יו"ט שחל בשבת
א .בתפילות ובקידוש יזכיר של שבת.
ב .שכח בתפילה להזכיר של שבת אם הזכיר בסיום הברכה לא יחזור ואם שכח
לגמרי ,אם עדיין לא סיים התפילה יחזור לאתה בחרתנו ואם סיים התפילה
יתפלל שוב.
ג .הזקוקים להשתמש בדייסת קטניות ישתמשו בסיר וכלים מיוחדים ומותר
לשפוך מים על הדייסה מקומקום של פסח .ויש שמחמירים בזה ועושים ע"י
כלי חד פעמי.
ד .מצוות עשה לשמוח ביו"ט ויש לכוון בסעודות יו"ט לשם שמחה ויש להוסיף
רביעית יין בסעודות החג חוץ מיין הקידוש.
ה .אכילת מצה בכל ימי החג אינו חיוב אך הגר"א סבר שיש בזה מצוה והמשנה
ברורה מביאו למעשה וראוי לכוון באכילה לשם מצוה.
ו .צריך לשמח את כל התלויים בו כל אחד במה שמשמח אותו יראה אדם
שכולם ישמחו בבוא החג ולא יכניס עצב בליבו ודאי שיש להישמר ממתח
למרות הזהירות הרבה בדיני הפסח.
ז .מעריב מוצאי יו"ט ראוי להתפלל בסידור מכיון ומוסיפים בתפילה הוספות
רבות :מוריד הטל ,אתה חוננתנו ,ותן ברכה ,יעלה ויבוא ,ובזה ינצל מחשש
ברכה לבטלה.
ח .מתחילים לספור ספירת העומר .מהשקיעה יש להיזהר שלא להזכיר מנין
הימים כדי שלא יפסיד את הברכה.
ט .במוצאי יו"ט יעשה הבדלה עם נר ולגבי בשמים ,אין מברכים על צפורן ונכון
למי שבידו שיברך על הדסים או עשבים הנותנים ריח.
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חול המועד
כתב בספר סדר היום וז"ל הימים שבין יו"ט הראשון ליום האחרון נקראים חול
המועד והטעם מפני שהן חול לגבי ראשון ושביעי אבל לגבי שאר הימים מועד איקרו
ולכן אין לאדם לעסוק בהם בשום מלאכה לא גדולה ולא קטנה ולא התירו כי אם דבר
האבד ושיהיה נקל לעשות ,וכתב החיד"א שכל דבר שיסתפק במועד ילך אצל חכם
ויעשה כהוראתו לבל יאבד עולמו.
פרטי ההלכות רבים הם והבאנו כאן מעט מן המעט כדי שידעו במה דברים אמורים
ובכל ספק יש לשאול חכם.
נחלקו הפוסקים האם מלאכה בחול המועד מן התורה או מדרבנן ועל כן כל מלאכה
שאסורה מן התורה לעניין ל"ט מלאכות שבת אסור לעשותה שלא לצורך המועד
אע"פ שאין בה טירחה ולפי זה מחתך ,תלישת עשבים ,הדבקת ניירות ,זורע ,קושר
ומתיר ,הדלקת וכיבוי חשמל אם זה לצורך המועד מותר ואם לא אסור ולהלן יפורט
יותר.

חמשה אופנים בהם התירו מלאכה במועד
א .צורך אוכל נפש או מכשירי אוכל נפש.
ב .דבר האבד.
ג .מעשה הדיוט.
ד .צרכי רבים או צרכי מצווה.
ה .פועל שאין לו מה לאכול.
א .לצורך אוכל נפש מותר לעשות כל מלאכה כדרכו אפי' מעשה אומן כגון
קצירה ,טחינה וכו' ומותר גם לכווין מלאכתו במועד ומעיקר הדין מותר לבקש
שכר על עבודה במלאכת אוכל נפש (ויש שכתבו שירא שמים ראוי שלא יקח
שכר).
ב .מותר להרבות בשיעורים לצורך אוכל נפש אך לא יעשה בדרך הערמה .ע"כ
אין לאפות בחוה"מ יותר ממה שצריך למועד אף אם המטרה היא להפרשת
חלה אבל מותר לפועל לעשות יותר אם בשביל כמות קטנה לא שווה לו לטרוח
מותר לו לעשות כמות גדולה יותר( .כמו"כ מותר למאפיה של מצות לאפות כמויות
גדולות ובפרהסיא כי כולם יודעים שנעשה לצורך המועד).
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ג .מכשירי אוכל נפש מותר לעשות כל מלאכה אך לא יכוון שיהיה מלאכה
לצורך המועד אלא ישתדל לתקן מכשירי אוכל נפש בטרם החג .ואם כיוון
מלאכתו למועד אסור ליהנות ממכשיר זה בחול המועד.
ד .מותר לתקן מכשיר אוכל נפש בחוה"מ כגון אם נשבר המקרר מותר להזמין
טכנאי לתקנו ללא שום חשש.

צורך הגוף
כל עניני צורך הגוף נחשבים כמלאכת אוכל נפש ולכן מותר לעשות מלאכה
זו כדרכה ואפילו בטירחה מרובה.
א .רפואה .כל עניני רפואה הם צורך הגוף ,חולה שאין בו סכנה חלה כל גופו או שיש
לו צער בכל הגוף מותר לקחת תרופות ולעשות כל מלאכה דאורייתא לרפואתו.
ב .גם במיחוש וצער מותר אכילת ושתיית רפואות וגם עשיית מלאכה דאורייתא.
ג .כאב הגורם לאדם עוגמת נפש ורוצה לעשות רנטגן וכדו' נחשב צורך בגוף
ומותר.
ד .ריפוי בעיסוק מותר לאלו הצריכים לכך.
ה .ויטמינים (הכשרים לפסח) מותר גם לבריא אפי' שזה רק לחיזוק.
ו .ביקור אצל רופא (כשאין לו צער) ואין חשש שיחלה יותר אם ימתין אחרי
החג אין ללכת במועד.
ז .יש מחמירים להשתמש דווקא בנייר טואלט חתוך אפי' שנקרא צורך הגוף
מכיוון שהיום זה בא בניקל וללא עלויות גבוהות במיוחד ראוי להחמיר בזה.
ח .חלון שנשבר ורוחות נכנסות פנימה או שיש חשש סכנה להשאירו כך מותר
לתקנו ואפילו לקרוא לאיש אחזקה.
ט .תנור חימום או מזגן שנתקלקל מותר לתקנם.
י .נעל שנקרעה ולא נכנס מים או קוצים בגלל זה אין לתקנה במועד ואם מפריע
לו יכול לתקן ואם מתכנן לקנות חדש עדיף לקנות מאשר לתקן.
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יא .בשו"ע מתיר העברת דירה מדירת חברו לדירתו והיום לא מקילים בזה כי
יש טרחה מרובה ופרסום הדבר ואושא מילתא ואם יש הפסד גדול ישאל חכם.
יב .אין לגלח השערות בחוה"מ אלא רק לצורך רפואה או באונס שלא יכל לגלח
בערב החג.
יג .מצווה ליטול צפרניים בערב החג ,הרגיל ליטול כל ערב שבת ונטל בערב
החג וגדל שוב אם רוצה יכול להוריד ויש מקום להחמיר בזה.
יד .כשיש צורך גדול יכול להוריד כגון נטילת ידיים שגורם לחציצה,רפואה,
כשהיה לו טירדה מיוחדת בערב חג שלא יכל להוריד (ועדיף לשאול חכם)
ולצורך קטן.

כיבוס במועד
עניני כיבוס הלכות חמורות הן ובכל מקרה לגופו ישאל חכם וצריך לידע
שאם אין הוצאה מיוחדת עדיף לקנות חדשים מלכבס.
א .כתם מקומי ,אם לא יוריד מיד וישאר לתמיד יכול להוריד ואם לא ישאר
כתם תמידי יש מחלוקת גדולה ונכון להימנע אם אין בעיה של כבוד הבריות.
ב .הגם שהתירו לכבס בגדי קטנים לא התירו להרבות לצורך גדולים כמו כן
אסור לכוון מלאכתו במועד וכשהתירו לכבס בגדי הקטנים מותר גם לייבשם
(ובגדי גדול שהתירו כגון שיש לו בגד אחד ייבש בצינעא או במייבש).
ג .מגבות בבית מי שרגיל להחליף כמה פעמים בשבוע יכול להקל בכיבוס
ולצורך רבים אפשר לכבס בבית מלון/הארחה אין לכבס כי היה צריך להתארגן
מראש אך יכול לכבס על ידי גוי.
ד .ניקוי יבש כמו כביסה רגילה.
ה .גיהוץ לצורך המועד מותר רק שלא יכוון מלאכתו למועד ולא יעשה גיהוץ
מדי מקצועי כגון קמט מיוחד שהתיישר וכש"כ ליצור קמטים חדשים.
ו .סמרטוטים מותר לכבס ,וכן מותר לשטוף הבית ולא נחשב לכיבוס.
ז .ניילון וטרלין אפשר לכבס.
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דבר האבד
א .בהיתר לעשות דבר האבד נאמרו כמה טעמים או כדי שלא יטרד ויבטל
מלימודו או כדי שלא ימנע משמחת יו"ט או כי התורה חסה על ממונם של
ישראל והחזו"א הוסיף שזה מדין השבת אבדה.
ב .לפי הנ"ל גם בספק דבר האבד כיוון שנמנע משמחת יו"ט יכול לעשות
ובשו"ע כתוב שיעשה בצינעא .
ג .אפי' שהתירו לעשות מלאכה היכן שיכול למעט בטירחא עדיף.
ד .בהפסד מרובה יכול לעשות על ידי אומן ובהפסד מועט יעשה על ידי הדיוט
או בשינוי ובלי טירחא .ולשון הראב"ד היא שלפי גודל האבדה כך גודל הטירחא
ולמשל בנזילה בדוד שמש אם נוטף הרבה יכול לתקנו מיד ואפי' בטירחא ואם
נוטף קצת שיכול לחכות לאחר חוה"מ יעשה כך.
ה .אם תלוי התיקון במעשה אומן עדיף למי שביכולתו לקנות חדש מה שאין כן
במעשה הדיוט מותר בכל עניין.
ו .אסור לכוון מלאכה למועד ואם כן כיוון אסור גם בהדיוט ואם עשה באיסור
בי"ד מאבדין ממונו ומלאכתו ומפקירין אותה (ורק בי"ד ולא כל אדם).
ז .הכוונה של מכוון מלאכתו במועד-כתבו הראשונים שאם שכח או נתעצל ולא
העלה על ליבו לעשות כן או שהיה במצב של מרירות הלב נחשב לאונס ואין
נחשב מכוון.
ח .התחיל מלאכתו לפני המועד ולא ידע שיצטרך להמשיך מותר להמשיך
שרואה שיאבד אם לא ימשיך אבל אם ידע שיצטרך להמשיך בטירחא מרובה
אסור ובמועטת מותר ובכל מקרה ישאל חכם.
ט .מותר לשלם חשבון חשמל ומים ארנונה וכדו' שהגיע זמן הפירעון בחוה"מ
כדי להימנע מריביות ומותר גם לכתוב לכתוב צ'ק בעבור זה.
י .השקיית עציצים וגינות אם לא יפסיד אפי' שלא ישביח אין להשקות בחוה"מ
רק במקום הפסד .ובשנה זו של שמיטה במקום הפסד יעשה כפי שהותר
בשמיטה.
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יא .מותר להשמיד כל מיני מזיקים הן בבית והן בחצר ובשדה.
יב .המרת מט"ח בקביעות אסור אמנם במקום הפסד ולא כיוון מלאכתו ישאל
חכם 0733-100-200( .שלוחה  24 1שעות ביממה מענה הלכתי)
יג .בכלל דבר האבד אם לא יעשה כעת יבוא להפסד אחר המועד ע"כ אם צריך
לעשות בדיקות רפואיות שאם לא יעשה עכשיו יבטל מלימודו אחר המועד ,וכן
שיפוצים במוסד תורני שאם לא יעשו עכשיו יגרם ביטול תורה בעתיד יכול
לעשות במועד.
יד .כתיבה לצורך השבת אבידה מותר.
טו .חידושי תורה מצווה לכתוב במועד דמונע עי"ז ביטול תורה.
טז .צילום תמונות שלא בדבר האבד ישאל חכם.
יז .פיתוח תמונות אסור ואם חייב כגון דרכון או דבר האבד מותר.

דינים כלליים במועד
א .בתפירה נחשבים רוב האנשים לאומנים לכן יעשה שינוי (רחב/עקום) אבל
לא ביד שמאל.
ב .אסור לסרוג במועד גם לא לתענוג כי זה נקרא מעשה אומן.
ג .תפירת כפתור נחלקו הפוסקים אם צריך שינוי ובכבוד הבריות המיקל יש לו
על מי לסמוך.
ד .שטיפת רצפות אינו בכלל כיבוס וכן שאר נקיון הבית כשאינו מעשה אומן אך
נקיון יסודי בכל הבית יש להחמיר.
ה .צחצוח כלי כסף מותר לצורך המועד.
ו .צחצוח נעליים המנהג להחמיר אבל מותר להעביר מברשת להסיר אבק.
ז .להוריד מהעץ דברים מותר רק לצורך המועד.
ח .זבובים ויתושים מותר להורגן כי אין צורך גדול מזה.
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ט .אסור לבנות אפי' קצת אבל קלקול חיוני בבית כגון אמבטיה וכדו' מותר וכן
דלתות ומנעולים מותר.
י .אפי' שכתוב שמותר לרכב על סוס בנסיעה ברכב יש כמה מלאכות ואין ליסוע
רק לצורך המועד ויש מחמירים גם בזה איפה שאפשר.
יא .תיקון מקצועי בחשמל אם סובל דיחוי ידחה לאחר החג אא"כ צריך למועד
וודאי במטבח וחדר אוכל.
יב .מותר לנגן בכלי זמר אך אין לתקנו מעשה אומן.
יג .מכונת כביסה שהתקלקלה וצריך לכבס באופן שמותר ישאל שאלת חכם.
יד .מסחר אסור במועד אבל מותר לקנות חפצים לצורך המועד.
טו .מותר לקנות לחבר מתנה כי בעצם הנתינה יש בזה צורך המועד.
טז .המוכרים באופן שמותר יעשו שינוי הניכר או ימכרו בצינעא ממש.
יז .נזדמן לו רווח מרובה יראה להוציא מעט עבור שמחת יו"ט.
יח .כל זה בסוחרים אבל בעה"ב פרטי המוכר באופן ארעי לצורך המועד מותר
גם אם לא בצינעא.
יט .אם חושש שאחר החג לא ימצא מוצר מסוים יקנה במועד.
כ .מניעת רווח לא נקרא דבר האבד וע"כ אין לקנות ניי"ע בשום דרך שהיא.
כא .מותר לסכם עם פועל שיבוא אחר המועד כי אין איסור ממצוא חפצך
במועד אם לא נותן דמי קדימה(משום שיבואו להערים ויעשו במועד) .
כב .חנות אוכל יכול למכור במועד כי מוכח שזה לצורך החג.
כג .מכולת שמוכרת דברים שאינם מתקיימים מותר למכור דברים המתקיימים
אם זה לצורך המועד.
כד .הרואה חנות פתוחה שלא כדין וצריך לקנות שם לצורך המועד מותר לו כי
הדין על המוכר (אם כי עליו להוכיחו באופן המועיל שעושה כך).
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כה .הקונה לצורך המועד ומוסיף בקניה שישאר לו לאחר החג אם ירויח במחיר
מותר ואם לא אסור אלא אם קונה לצורך החג ונשאר לו לאחר כך.
כו .חנויות הלבשה ,נעליים ,כלים ,תכשיטים,
ובצינעא.

מותר למכור רק לצורך החג

כז .מצות מותר למכור בפרהסיא אבל קפואים היות ומשתמרים לאורך זמן
מותר בצינעא ,כל זה חנות שמוכרת רק לצורך דברים אלו אבל אם מוכרת גם
דברים שאינם מתקיימים יכולה למכור כרגיל( .וכמו בסעיף כ"ב)
כח .י"א שאין לשלם חובות על מוצרים שנקנו לפני החג כי גומר עכשיו המכירה
של ערב יו"ט אבל חובות של הלוואה מותר להחזיר במועד.
כט .להחליף מוצר אם אפשר להמתין עד אחר המועד לא יחליף במועד.
ל .שימוש בשירותי בנק הינו דבר שבדיעבד כי מן הראוי לסדר כל הדברים
שצריך לפני החג ועדיף ללוות כסף מאשר ללכת לבנק ,ללכת לכסות חוב מותר
כי גם מונע קנסות וריביות או שמפקיד כי חושש שיגנב.
לא .החלפת מטבעות מותר רק באופן שאם לא יחליף עכשיו יפסיד.
לב .מכירת סוף עונה במבצעים ואם לא יקנה היום יפסיד מותר לקנות במועד
וכן מי שמזדמן למקום מרוחק ויכול לקנות דבר שיחסוך ממנו זמן בעתיד יכול
לקנות כי זמן נחשב כדבר האבד.
לג .מותר לכתוב צ'ק לצדקה כשאין לו מזומן או שרוצה לשלוח בדואר.
לד .צ'ק בטחון מותר לכתוב.
לה .אפי' שאגרת שלומים מותר לכתוב (אם לא כיוון המלאכה במועד) נוהגין
לשנות קצת כגון לכתוב עקום בשורה העליונה .י"א שאם יכול לשלוח את
המכתב בפקס ישלח כדי שישמח המקבל במועד עצמו.
לו .מותר לכתוב הקדשה/המלצה על ספר שנותן לחבירו או לבר מצווה שחבירו
מתענג מכך והוא בכלל אגרת שלומים.
לז .כשיש צורך דחוף להשתמש בבנק ישתמש באפשרות ללא תדפיס.
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לח .כתב שאינו מתקיים מותר ולכן מותר לכתוב על עוגה או להרכיב משחקים
מאותיות או ליצור תמונה שאינה מתקיימת.
לט .הדפסת עיתון חרדי כבר יצא להיתר מגדולי הדורות גם משום צרכי רבים
וגם כי נועד לשמור מעיון במקומות זרים ולכן מותר לפרסם שם דברים לצרכי
רבים ולצורך המועד מותר גם דבר פרטי.
מ .אין לארוז דברים שסיים להשתמש בהם בתוך ארגזים להעלותם לבוידעם
אחרי החג כי עובד לצורך חול.
בדברים הבאים אין בעיה לעשותם במועד אפי' שאסורים בשבת מוקצה ,הפרשת
תרו"מ ,חלה ,טבילת כלים ,השמעת קול בכלי נגינה ,התרת נדרים רחיצת הגוף,
חימום מים לרחיצה ,שטיפת ריצפה ,קשירת ציצית ,תיקון ס"ת למועד ,והכלל
הוא כל מה שאסור לעשות אסור לומר לעכו"ם לעשות ויש אופנים שהתירו
לצורך מצווה וישאל חכם ( 0733-100-200שלוחה  24 1שעות ביממה).
כתב שו"ע הרב יש בחול המועד מה שאין בראש השנה והוא שכל שבעת ימי
הפסח ושמונת ימי חג הסוכות וכן ביו"ט של עצרת חייב אדם להיות שמח וטוב
לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו ושמחה זו היא מצוות עשה
מן התורה שנא' ושמחת בחגך אתה בנך ובתך ובמשנ"ב כתב גם חייב לכבד
חוה"מ במאכל ובמשתה וכסות נקייה שלא ינהג בהם מנהג חול ומהרי"ל לבש
הקט"א של שבת וכו' דמצוות ושמחת בחגך הולך גם על חוה"מ ומבואר שם
כיצד משמחן.
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עירוב תבשילין
בשנה זו שחל שביעי של פסח בערב שבת כדי שיוכל לבשל לשבת יש להכין
ביום חמישי ערב שביעי של פסח עירוב תבשילין.
ענין עירוב תבשילין הוא תקנת חז"ל בכה"ג שחל יו"ט בערב שבת ע"מ
שיוכלו לבשל מיום טוב לשבת תקנו חז"ל לעשות עירוב תבשילין ,דהיינו,
שמייחד תבשיל ופת מערב יו"ט לשבת המערבים את התבשילים שהכינו
לחג עם תבשילים שרוצים להכין לשבת ואז מותר להכין מיו"ט לשבת
משום שנחשב שהתחיל הבישול והאפיה מערב החג וכעת רוצה רק לגמור
התבשיל שהתחיל ובכה"ג מותר לכו"ע לבשל.
כמו כן ,מכיון שכשהכין ליו"ט עבור אורחים מותר לכתחילה לכן יכול להכין
ליו"ט ואנו אומרים דהואיל ואי יזדמנו לו אורחים יוכלו לאכול גם כעת
מותר להכין עבורם ולכן יראה לגמור הבישול בזמן שראוי לאורחים שאם
יבואו יוכלו ליהנות מזה ביום טוב אך רבנן אסרו שלא יבשל בקדירות
מיוחדות לשבת והתירו ע"י עירוב ולהלן פרטי דינים:

זמן ואופן העירוב:
א .בערב החג לוקח תבשיל ופת וכתוב שיהיה לכתחילה תבשיל בשיעור כזית
ושיהיה מכובד והיינו דגים בשר או ביצה מבושלת ומצה כביצה וראוי שלימה
ומברך אקב"ו על מצוות עירוב ואומר בהדין עירובא יהא שרא לנא לאפויי
ולבשלי ולאטמוני ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל צרכנא מיומא טבא לשבתא.
וצריך להבין מה שאומר ואם אינו מבין יברר הפירוש ויאמר בלשון שמבין.
ב .כשמערב צריך לאחוז המצה והתבשיל בידו ולברך ולומר בהדין עירובא וכו'.
ג .יש לשמור המצה והתבשיל עד שבת לפחות וכתב במשנ"ב שנהגו להשתמש
עם המצה לצירוף לחם משנה לשלימות ולבצוע עליהן בסעודה שלישית.
והביצים נהגו רבים לצרף לשבת בבוקר במאכל הביצה והבצל.
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ד .נזכר בבין השמשות שלא עירב בדיעבד יכול לערב בברכה דבמקום מצוה
לא גזרו על שבות
ה .היה במקום התפילה ורואה שלא יספיק לבוא לביתו לעשות עירוב יכול
לשלוח שליח (גם דרך הטלפון) שיערב עבורו.
ו .אם אין לו מי לשלוח יכול לקחת מהגבאי או משכן של בית הכנסת פת
ותבשיל ולערב.
ז .בשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת י"א שיכול לערב על סמך שכשיבוא
לביתו ייחד הפת והתבשיל ,ומכיון והרבה נחלקו ע"ז עדיף במקרה כזה לסמוך
על העירוב של הרב.

החייבים בעירוב:
א .מי שחייב לבשל או לעשות מלאכה לשבת חייב בעירוב גם נשים וקטנים
שהגיעו לחינוך (.)5-6
ב .מי שאי"צ לעשות מלאכה רק הדלקת נרות וכגון שהכין כל מאכליו אינו
חייב בעירוב אך כיון דיש הסוברים דכדי להדליק נרות גם יש לערב ,יערב בלא
ברכה.
ג .גם מי שבישל כל הדברים ושם במקרר ורוצה לחממם על האש או הפלטה
צריך לערב.
ד .אלו שנוסעים ומתארחים בעיר אחרת אם משתתפים בהכנת האוכל חייבים
בעירוב .ובזה תלוי דאם סמוך על שולחן המארח לגמרי יוצא יד"ח ממנו ואם
יושן במק"א ומדליק שם יניח ע"ת ללא ברכה .או יבקש מהבעל הבית לערב
עבורו ובתנאי שיזכה להם ע"י אחר או שיחכה עד שיבואו ואז יזכו בזה ע"י
שיגביה הפת והתבשיל והבעה"ב יכוין אף עבורם בברכה ובאמירה.
ה .הנוסעים לרבם ומתאכסנים יחד עם כל המסתופפים ואינם מדליקים נרות
אינם צריכים לערב בביתם ,אמנם בני הבית שנשארים בביתם חייבים לערב,
אבל העוזרים למבשלים חייבים לערב .ואם עירבו בביתם יערבו בלא ברכה.
והכי טוב שיקחו שיעור כזית ממה שעירבו בביתם ואז יואיל גם להם וגם
לנשארים בבית.
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ו .מכיון שיש האומרים ונראה שבמשנ"ב פוסק כמותם דעירוב תבשילין מועיל
אף לדברים שאינו דוקא לצורך בישול האוכל כגון קיפול הטלית וכן לגלול ס"ת
לצורך שבת וכו' ראוי שכל אחד יערב בלא ברכה וצריך שיהא עמו התבשיל
בעיר שנמצא לכן יקח עמו ביצה מבושלת או שימורים כגון טונה ויהא מונח
במקום שיכול להנות מזה בשבת אך לא יערב על קטניות ,ויכול גם לקחת חלק
ממה שעירב בביתו וכנ"ל באות ה'.

פרטי דינים בעירוב
א .העירוב מועיל לבשל ,להטמין ולעשות כל מלאכה הנצרכת לצורך שבת ,אך
אין לסמוך על העירוב לבשל קטניות לצורך שבת משום שהם מוקצה ואין כאן
סברת הואיל ויזדמנו לו אורחים דלא יוכל לתת להם מזה ביו"ט( .והגם דיש
שהקילו בזה נכון להחמיר כמש"כ החת"ס או"ח סי' ע"ט).
ב .לא רק מלאכה לצורך הסעודה דהיינו גוף המאכל התירו אלא גם הכנה ושאר
צרכי סעודה כגון שטיפת כוסות וצלחות לצורך שבת.
ג .נהגו להניח פת כביצה ותבשיל כזית והפת מתיר לאפות והתבשיל לבשל.
ד .מי שעירב בתבשיל לבד יצא אך לכתחילה יוסיף גם פת בלי ברכה ויאמר
בהדין עירובא וכו'.
ה .לכתחילה יבשל התבשיל מיוחד לצורך העירוב תבשילין או עכ"פ לצורך
שבת ובדיעבד אינו מעכב.
ו .מאכל חי אינו ראוי לערב בו אבל מאכל הראוי לאכול חי ומבושל ובישלו
יכול לערב בו.
ז .מבושל לאו דוקא דה"ה צלוי או מעושן או נכבש מעל"ע במים או  18דקות
בחומץ ,אבל נמלח לא ראוי ולכן אין לערב בדג מלוח.
ח .המאכל צריך להיות בהישג יד דהיינו בעיר שנמצא בו ולא נעול בארון ללא
שיש לו מפתח ואם לא התקיימו פרטים אלו אין יכול לסמוך על עירובו.
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העירוב שמניח רב העיר:
א .כתב בשו"ע (תקכ"ט ס"ז) מצוה על כל גדול העיר לערב על כל בני עירו כדי
שיסמוך עליו מי ששכח או נאנס או הניח עירוב ואבד או שאינו יודע לערב,
וצריך הרב לזכות את זה לכל בני עירו הדרים שם והמתארחים.
ב .בשו"ע מסיים דאין לסמוך לכתחילה על עירוב של גדול העיר ונחלקו
הפוסקים בכוונת דבריו יש אומרים שהטעם משום שהחכמים אינם מקנים למי
שיודע ומתעצל .ולפי"ז כל שיודע לערב אינו יוצא בעירובם וי"א דרק למי שאין
דרכו לסמוך על גדול העיר אינם רוצים להוציאו יד"ח אבל אם תמיד סומך
עליהם מקנים לו עירובם .ובמשנ"ב סומך עליהם בשעה"ד שלא עירב.
ג .כל המחלוקת בכה"ג שלא מינה אותו שליח אבל במינה את הרב לשלוחו או
שמינה אחר שיערב עבורו יכול תמיד לסמוך עליו.
ד .לפי דעה א' לעיל אות ב' פעם ראשונה שנאנס וכדו' לכו"ע יכול לסמוך על
רב העיר ,דלשם כך נעשה אבל אם קרה לו כן פעם שניה סוברים דנחשב פושע
ואין לסמוך על רב העיר.
ה .בשועה"ר (תקכ"ט סי"ד) כתב דמי שטעה בהלכה וחשב דלכתחילה אפשר
לסמוך על רב העיר ונתברר ביו"ט שלא כן ,יכול לסמוך עליו גם אם זה יותר
מפעם אחת דנחשב אנוס ,אבל מסיים דבת"ח שהיה לו ללמוד לא יכול לסמוך
ע"ז.
ו .מי שנאכל עירובו בטעות או התקלקל או נאבד יכול לסמוך על עירובו של
רב העיר.
ז .מי שלא עירב עירוב תבשילין וגם רב העיר לא עירב ישאל חכם איך יתנהג
לגבי תבשילי שבת.
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דינים כללים ליו"ט
א .מותר לחרוך מצה בחג כדי שתהיה שלמה ולא נקרא מתקן כלי כי זה לצורך
אוכל נפש ,ואם רוצה לחרוך מצות לשלימות לצורך שבת אם עירב עירוב
תבשילין מותר ,ואם יש הרבה שלימות נכון להמנע מכך מכיון שיש שחששו
למתקן מנא.
ב .גרמא בהבערה מותר ביו"ט לכן מותר להקדים את הדלקת הפלטה/מזגן על
ידי הזזת זיזים בשעון שבת.
ג .מותר לברור ביו"ט ומותר לקלוף במקלף וכן להשתמש בכלים מיוחדים
לקילוף פירות שמוציאים את מרכז הפרי (לא חשמליים).
ד .רחיצה ביו"ט מותר אם המים חמים מער"ש וירחץ איבר איבר ויזהר שלא
יבוא לידי סחיטה ,ולילד התירו באופן שרוחצים כל יום לרחוץ כל גופו במים
שהוחמו מער"ש או שהוחמו ביום טוב בהיתר (לצורך אוכל נפש).
ה .במים צוננים מותר לרחוץ כל גופו.
ו .מותר להוציא את הדסקית של הנר ע"י מפתח וכדו' כדי לשים נר אחר לכבוד
שבת.
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אסרו חג שחל בשבת
השנה חל שביעי של פסח בערב שבת ומשכך ישנם כמה פרטים הנוגעים במיוחד
לשנה זו.
א .בשבת מתפללים תפילות רגילות כבכל שבת למעט בקבלת שבת שנוהגים כמו
ביו"ט שחל בשבת מתחילים במזמור לדוד ובפיוט של לכה דודי אומרים את שני
הקטעים הראשונים ושניים האחרונים.
ב .אין אומרים יעלה ויבוא בתפילות.
ג .מה שלא אוכלים בפסח מעיקר הדין גם בשבת זו אין לאכול אפי' תערובת חמץ
וכש"כ חמץ ממש.
ד .כל מה שנמכר לגוי נשאר מכור עד מוצאי שבת ואין להוציא משם דברים (רק
מה שמותר בפסח).
ה .לגבי קטניות ,רבים נוהגים להחמיר גם בשבת זו והמקילים יש להם על מי
לסמוך ,ובתנאי שאין חשש תערובת חמץ.
ו .לגבי מנהגים מסוימים שנוהגים להחמיר בפסח (בכל קהילה כמנהגה) ,בשבת זו
נהגו להקל בזה.
ז .מצות מכונה לאלו המקפידים ע"כ מאד לכתחילה לא ישתמשו בשבת זו ובשעת
הדחק שאין לו מצות אחרות ישאל חכם.
ח .בא"י קוראין פרשת אחרי ומתחילים פרק א' באבות .וא"א צדקתך במנחה.
ט .במוצאי שבת מבדילים כרגיל עם בשמים ונר.

אגרת הקודש

מהקדוש רבי שמשון מאוסטראפאליע הי"ד
סגולה גדולה ונפלאה ללמוד בערב פסח האגרת הזאת נודע בשערים מה שגילה הרב הקדוש המקובל
האלוקי מוהר"ר רבי שמשון זצ"ל מאוסטראפאליע הי"ד ,שכותב בסוף המאמר :כל המעיין בסוד נפלא
ונורא הזה על מכונו ,אפילו פעם אחת בשנה ,וביותר בערבי פסחים ,מובטח לו שהוא נצול כל אותה
השנה ,מכל מכשול ומיתה משונה ושום אונס ,ואל ימשלו בו אויביו וכל שונאיו יפלו תחתיו ,ובכל אשר
יפנה יצליח וישכיל ,אמן סלה ,עכ"ל.
העתק מכתב מהגאון הקדוש ,איש האלוקים ,רבי שמשון מאוסטראפליע זצוק"ל .זאת השאלה אשר
נשאל רבנו שמשון ז"ל וזאת התשובה שהשיב:
ֹ
ֹ
ׁ ֹ
ּ ֹ
ׁ
ֹׁ
ילם ה' ִמ ִּכ ָליון וָ ָח ֶרץֻּ .כ ָלם ְקדו ִשים ֲא ֶשר ָ ּב ָא ֶרץָּ .כל
ָשלום ְל ַר ָ ּבנֵ י ֶא ֶרץּ .גו ְד ֵרי ָ ּג ֵדר וְ עו ְמ ִדים ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ .יַ ִ ּצ ֵ
ׁ
ֹ
ֹ ׁ ֹ
ַחד ְלפ ּום ח ּו ְר ֵפ ּ
יה ַמ ְק ֶשה ּו ְמ ָת ֵרץ וְ ַעל רוב ְשלו ְמכֶ ם ִה ְת ַע ְ ּנג ּו ֵמ ַע ּ ָתה וְ ַעד עו ָלם ָא ֵמן ֶס ָלה.
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ימנִ ים ְ ּד ַצ ְ
"ך ֲע ַד"ש ְ ּב ַא ַח"ב וְ כ ּו' ,וְ ִה ְק ָשה ַמר ֵא ָלי
ְ ּב ַת ְכ ִלית ַה ִ ּק ּצ ּור ,אודות ָה ִענְ יָ ן ַמה ֶש ָר ַש ְמ ּ ִתי ַה ִּס ָ
ׁ
ֹ ֹ
ֹ
ׁ
ֹ ֹ
וְ ָה ֵא ְ
ימנִ ים ,וְ ַעכְ ָשיו ֲאגַ ֶ ּלה ַה ָ ּד ָבר ִלכְ בוד ּתו ָרתוַ ,מה ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זִ כְ רונו
יך נִ ְר ֶמזֶ ת ַה ְ ּגא ּו ָלה ְ ּב ֵא ּל ּו ַה ִּס ָ
ׁ ֹ
ֹ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם",
"ש ַער יְ ִצ ַ
"פ ָלאות ַר ּבות"ּ ְ ,ב ַש ַער ט"ו ַה ִ ּנ ְק ָרא ַ
ְל ַח ֵ ּיי ָהעו ָלם ַה ָ ּבאּ ַ ,ב ּק ּונְ ְט ֵרס ֶש ּלו ַה ִ ּנ ְק ָרא ּ ְ
ׁ ֹ ֹ
ּ ֶפ ֶרק ג' ַ ּדף מ"ב ,וְ זֶ ה ְלשונו:
ָ ׁ
ׁ
ׁ ֹׁ
ֹ
ֹ
ׂ
ִה ֵ ּנה ְּכ ָבר ִה ְש ַמ ְע ּ ִת
אתיִ ם
יך ֶש ּ ַפ ְרעה נִ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ֶע ֶשר ַמ ּכות ֵא ּל ּו ַעל יְ ֵדי ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ׁ
ׁ ֹׁ
ׁ ֹ
יעים ֶשל ֻט ְמ ָאהָ ,ה ֶא ָחד נִ ְק ָרא שר"ע ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא
ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלהַ ,ה ְמ ֻמ ִ ּנים ִ ּב ְשל ָשה ְר ִק ִ
ׂ
ּׂ
יהם ַה ּ ַשר ַה ִ ּנ ְק ָרא דלפק"ט (נ"א :דלפקט"א) ,וְ ַעל ֻּכ ָ ּלם ַה ַשר
תמו"ך ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא בישה"א ,וַ ֲע ֵל ֶ
ׁ
ׁ ׁ
ׁ
ׁ ׁ
ׂ
יעית
ַה ִ ּנ ְק ָרא תק"א ְ ּב ֵר ִ
ישית ֲע ָש ָרה ,וְ ָח ֵסר ִמן ָה ְר ִב ִ
אשיתָ ,ח ֵסר ִמן ַה ּ ְש ִל ִ
יעית ִש ּ ָשה ,וְ ָח ֵסר ִמן ַה ּ ְת ִש ִ
ׁ ׁ
ֹ
ׁ
ׁ
ֹ
ּׁ
ׂ
ִש ּ ָשה ַּכ ָּכת ּוב ַ ּב ּתו ָרה ,וְ ִה ֵ ּנה ַמה ֶש ָּמ ִצינ ּו ֶש ָ ּלק ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשר ַמ ּכות ,וְ ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ֲח ִמ ִשים
ׁ
ֹ
ּׁ
ׁ ֹ
ּׁ
ּׁ
ַמ ּכותִ ,מ ַ ּצד ַה ֵשם שפ"ו ֶש ּבו ָאח ּוז ָ ּדוִ ד ֶ ּבן יִ ַשי ,וְ ַה ֵשם ָא ַמר ַה ּכ ּו וְ ִה ֻּכםּ ,ו ִמ ַ ּצד ַה ֵשם תק"ל ָלק ּו
ֹ
ֹ
ׁ
ׁ
אתיִ ם ַמ ּכות ,וְ ַה ּ ֵשם ָא ַמר ַה ּכ ּו וְ ִה ֻּכםּ .ו ִמ ַ ּצד ַה ּ ֵשם
ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכות ,וְ ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ֹ
ׁ
ֹ
ּׁ
אתיִ ם וַ ֲח ִמ ִשים ַמ ּכות,
שצ"ה (נ"א :אשצ"ה) ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֲח ִמ ּ ִשים ַמ ּכות ,וְ ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
ֹׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ׁ
ּו ְב ַמה ֶש ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ֶּכהּ ,בו ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָ ּגל ּותַ .מה ּ ָפ ְשע ּו ּו ֶמה ָח ְטא ּוּ ,ו ָמה ַה ַּמ ַעל ֲא ֶשר ָמ ֲעלוּ
ֹ
ׁ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ֲאבו ֵתינ ּוִ ,ל ְהיות ְ ּבכ ּור ַה ַ ּב ְרזֶ ל ַה ֶ ּזה ַעד ֶש ִ ּנגְ ֲאל ּו (נ"אֶ :ש ְ ּג ָא ָלם) ְ ּב ֵשמות ֵא ּל ּו דע"ב צד"א כשח"בַ .עד
ֹ
ּ ׁ
ֹ ֹ
ׁ ֹ
ָּכאן ְלשון ָה ֲא ִר"י זִ כְ רונו ִל ְב ָרכָ הַ ,ע ֵין ָשם ,זְ כ ּותו יָ גֵ ן ָע ֵלינ ּו ָא ֵמן.
ֹ ׁ
ֹ
ֹׁ
ֹ
ׂ
וְ ִה ֵ ּנה מו ֵרנ ּו וְ ַר ֵ ּבנ ּוְ ,קדוש יִ ְש ָר ֵאל ָּכ ַתבּ ְ ,ד ָב ִרים ֵא ּל ּו ּ ְפ ָלאות ֵהם ּו ְסת ּו ִמים וַ ֲחת ּו ִמים ָסג ּור וְ ֵאין ּפו ֵרש
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ׂ
או ָתםּ ,וכְ ָבר ְש ָאל ּונִ י ְ ּגדו ֵלי יִ ְש ָר ֵאל ְל ָב ֵאר ָל ֶהם ִ ּד ְב ֵרי ָה ֲא ִר"י זִ כְ רונו ְל ַח ֵ ּיי ָהעו ָלם ַה ָ ּבא וְ לא ִה ַ ּג ְד ּ ִתי
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ָל ֶהםּ .ו ִמ ּג ֶדל ַא ֲה ָבתו ְ ּד ַמר ֲאגַ ֶ ּלה ָרזָ א ְ ּדנָ א ַמה ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ָ ּלה ִלי ַ ּב ֲחלום ְ ּב ֶחזְ וָ ָתא ְ ּד ַליְ ָלהּ ִ ,בנְ פול ּ ַת ְר ֵ ּד ָמה
ֹ
ׁ
ַעל ָּכל ָה ֲאנָ ִשים ,וְ ה ּוא ַרח ּום יְ כַ ּ ֵפר ָעוון וְ כ ּו':
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ ֹ
ֹ
ָ ׁ
ׁ
יך ֶש ּ ַפ ְרעה נִ ְל ָקה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם
וְ זאת ָה ִענְ יָ ן ַמה ֶש ָּכ ַתב ָה ֲא ִר"י זִ כְ רונו ְל ַח ֵ ּיי ָהעו ָלם ַה ָ ּבאִ ,ה ֵ ּנה ְּכ ָבר ִה ְש ַמ ְע ּ ִת
ׁ ֹ
ׁ ֹׁ
ֹ
ֹ
ׂ
ְ
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ,וְ כ ּו'ַּ ,כ ָ ּונָ תו ָּכך ה ּואִּ :כי
ְ ּב ֶע ֶשר ַמ ּכות ֵא ּל ּו ַעל יְ ֵדי ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ֹ
ׁ ֹ
ׁ ׁ ׁ ֹׁ
ׂ
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ַה ְמ ֻמ ִ ּנים ְל ַה ּכות
ָא ְמר ּו ַ ּב ֲע ֵלי ַק ָ ּב ָלה ַמ ֲע ִשיתֶ ,ש ֵ ּיש ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ֹ ׁ
ֹ
ֹ ֹ
ׁ
ׁ
ימן ַעל זֶ ה) " ּו ְל ַה ּכות ְ ּב ֶאגְ רף ֶר ַשע"ִּ ,כי
יהם( .וְ נָ ְתנ ּו ִס ָ
יה ָ ּנם ּו ְל ַט ֲה ָרם ֵמ ֲעונו ֵת ֶ
ישם ְ ּבגֵ ִ
ָה ְר ָש ִעים ּו ְל ַה ֲענִ ָ
ֹ
ׁ
ׁ
אשי ּ ֵתבות :ג' אלפים ר"פַ ,מ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ַה ַּמ ִּכים ֶאת ָה ָר ָשע ,וְ ַעל יָ ָדם נִ ְל ָקה ַ ּגם
א' ,ג' ,ר' ,ף'ָ ,ר ֵ
ׁ
ֹ
ּ ַפ ְרעה ָה ָר ָשע וְ ַה ִּמ ְצ ִרים.
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ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ׁ ֹ
"ע.
וְ או ֵמר ֲאנִ י ַה ּכו ֵתב ֶש ֶ ּזה ּו סוד נִ ְפ ָלא ַּכ ֲא ֶשר נַ ֲחשב ְ ּב ִמנְ יָ ן ּו ְב ִמ ְס ּ ָפרּ ָ :ד"םְ .צ ַפ ְר ֵ ּד ַ
44
דם
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ׂ
ֹ
444
צפרדע
ִּכ ִ ּנ"םָ .ער"בּ ֶ .ד ֶב"רְ .ש ִחי"ןּ ָ .ב ָר"דַ .א ְר ֶ ּב"ה .ח ֶש ְ
"ךַ .מ ַּכ"ת ְ ּבכורו"תֵ ,א ּל ּו ֶע ֶשר ַמ ּכות
110
כנם
ׁ
ׁ ֹ
ׁ ֹ ׁ ֹׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
272
ערב
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים
ַּכ ֲא ֶשר ָּכ ַת ְב ּ ִתים ּפה אות ְ ּבאות ,עו ִלים ְל ֶח ְש ּבון ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
206
דבר
ׁ ֹ
ׁ ֹׁ
ֹ
ׁ
ֹ ֹ
ׁ
368
שחין
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים
ַמ ָּמש ,או ִתיות ְ ּד ֵדין ְּכ ֻח ְש ְ ּבנָ א ְ ּד ֵדיןָ ,הרו ֵמז ַעל ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
206
ברד
ׁ
ׁ
ׁ
ֹ
208
ארבה
ַמ ֲחנות ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ַה ַ ּנ"לַ ,ה ְמ ֻמ ִ ּנים ְל ַה ֲענִ יש ּו ְל ַט ֵהר ֶאת ָה ְר ָש ִעים .וְ זֶ ה ּ ְפ ָשט נִ ְפ ָלא
328
חשך
ֹ
ׁ
מכת בכורות 1094
ֲ 3280א ֶשר ַעיִ ן לא ָר ֲא ָתה.
סך הכל
ׁ ֹ
ׁ
ׁ ֹ
ׁ
ֹׁ
ֹ
ְ
וְ ִה ֵ ּנה ַה ֶח ְש ּבון ְמכֻ ָ ּון ַּכ ֲא ֶשר נַ ֲחשב ִּכ ִ ּנם ָח ֵסר י ּו"דָ ,ערב ָח ֵסר וָ א"ו ,ח ֶשך ָח ֵסר וָ א"ו .וְ זֶ ה ַמה ֶש ָּכ ַתב
ֹ ֹ
ׁ
ׁ ׁ
ׁ ׁ
ׂ
ׁ
ישית ֶש ִהיא ִּכ ִ ּנים ַח ֵּסר י ּו"ד ,וְ ָח ֵסר
ָה ֲא ִר"י זִ כְ רונו ִל ְב ָרכָ הָ :ח ֵסר ִמן ַה ּ ְש ִל ִ
ישית ֲע ָש ָרהֵ ּ ,פר ּוש ִמ ַּמ ָּכה ְש ִל ִ
ׁ
ׁ ּׁ
ׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ׁ ּׁ
יעית ִש ָשהֵ ּ ,פר ּוש
ִמן ָה ְר ִב ִ
יעית ִש ָשהֵ ּ ,פר ּוש ִמ ַּמ ָּכה ְר ִב ִ
יעית ֶש ִהיא ָערב ַח ֵּסר וָ א"ו ,וְ ָח ֵסר ִמן ַה ּ ְת ִש ִ
ׁ
ׁ
ֹׁ
יעית ֶש ִהיא ַמ ַּכת ח ֶש ְך ַח ֵּסר ַ ּגם ֵּכן וָ א"ו.
ִמן ַה ּ ְת ִש ִ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ּו ַמה ֶש ָּכ ַתב ַּכ ָּכת ּוב ַ ּב ּתו ָרה ,רו ֶצה לו ַמר ֶש ֵּכן ְּכת ּו ִבים ַ ּב ּתו ָרה ָח ֵסר ַּכנִ זְ ָּכר ְל ֵעילַּ ,כ ָּכת ּוב ַ ּב ּתו ָרה
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ ׁ
ֹ
ׁ
ְ ּב ָפ ָר ַשת וָ ֵא ָרא ִּכ ָ ּנם ָח ֵסר י ּו"דָ ,ערב ָח ֵסר וָ א"ו ,ח ֶש ְך ָח ֵסר וָ א"ו ,וְ לא ְּכמו ֶש ָּכת ּוב ַ ּב ִּס ּד ּו ִרים ֶש ְּמ ַס ֵ ּדר
ֹ ׁ
ׁ
ֹ
ּׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ ֹ
ַ ּב ַעל ָה ַא ָ ּג ָדה ֻּכ ָ ּלם ְמ ֵל ִאיםַ ,רק ְּכמו ֶש ָּכת ּוב ַ ּב ּתו ָרה .וְ כַ ֲא ֶשר נְ ַח ֵשב ֵּכן ָאז ַה ֶח ְש ּבון ְמכֻ ָ ּון לא ּ ָפחות וְ לא
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ ֹ
ׁ ֹׁ
ֹ
ישים ֶאת ָה ְר ָש ִעים ,וְ ֵהם ֶה ֱענִ יש ּו ֶאת
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ַה ַּמ ֲענִ ִ
יו ֵתר ִמ ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ֹ
ׁ
ּ ׁ ּ ֹׁ
יעין ֶשל ֻט ְמ ָאה.
ַה ִּמ ְצ ִרים וְ ִה ּכ ּו ֶאת ּ ַפ ְרעה וְ ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ םּ ְ ,ב ֵאל ּו ַה ְשל ָשה ְר ִק ִ
ׁ
ׁ
ׁ ֹׁ
ׁ ֹ
ׁ ֹׁ
יעים,
אתיִ ם ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ְמ ַס ְ ּב ִבים ִ ּב ְשל ָשה ְר ִק ִ
ּו ַמה ֶש ָּכ ַתב ֶש ֵא ּל ּו ַה ּ ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
ֹ ּ ֹ
ׁ
ֶא ָחד נִ ְק ָרא שר"ע ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא תמו"ך ,וְ ֶא ָחד נִ ְק ָרא בישה"אּ ַ ,גם ָ ּבזֶ ה יֵ ש ָלנ ּו סוד ָגדול וְ נִ ְפ ָלא
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ ֹ
ֹ
ֹ ֹ
ֹ ׁ
ׂ
ׂ
'א ּל ּו ֶע ֶשר ַמ ּכות ֶש ֵה ִביא'ֶ .ע ֶשר ֵהם או ִתיות שר"עַ ,מ ּכות או ִתיות
וְ נו ָרא ֶש ּ ִת ֵ ּקן ַה ַּמ ִ ּגיד ַ ּב ֶּמה ֶש ָּכ ַתב ֵ
ׁ ֹׁ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
אתיִ ם
יעים ֶשל ֻט ְמ ָאה ֶש ָ ּב ֶהם ְשל ָשה ֲא ָל ִפים ּו ָמ ַ
תמו"ךֶ ,ש ֵה ִביא או ִתיות בישה"א ,נִ ְר ָמז ָ ּבם ֵא ּל ּו ָה ְר ִק ִ
ׁ
ׁ ֹ
ֹ
ֹ ׁ
ֹ
ּו ְשמונִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָ ּב ָלה ֶש ָלק ּו ֶאת ּ ַפ ְרעה וְ ִה ּכ ּו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ִמנְ יַ ן ַמ ּכות ֶש ֵה ִביאִ ,מנְ יַ ן י ּו"ד ַמ ּכות
ּ ֹ
ֵא ּל ּו .וְ ה ּוא ּ ֶפ ֶלא ָגדול.
ׁ
ֹ
ׂ
ׁ ׁ ֹ ֹ
ׁ ׁ
יהם ַה ּ ַשר ַה ִ ּנ ְק ָרא דלפק"טַּ ,כ ָ ּונָ תו ִהיא ֶש ּ ֵשם זֶ ה ָש ְרשו יו ֵצא ִמ ִּמ ַ ּלת ַה ִּמ ְצ ִרים,
ּו ַמה ֶש ָּכ ַתב וַ ֲע ֵל ֶ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ ֹ
ּ ֹ ֹ
ֹ ֹ
ָ ּבאו ִתיות ַהקו ְדמות ְלאו ִתיות ַה ִּמ ְצ ִרים ,ד' ק ֶדם ְלה' ,ל' ק ֶדם ְלמ' ,פ' ק ֶדם ְלצ' ,ק' ק ֶדם ְלר' ,ט'
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ ֹ ׁ
ק ֶדם ְלי' ,וְ ַה ֵּמ"ם ַא ֲחרונָ ה ֶשל ַה ִּמ ְצ ִריםִ ,היא ֵמ"ם ָה ִר ּב ּוי וְ ֵאינָ ּה ִמן ַה ּש ֶרש ,וְ ָר ַמז ְלזֶ ה ַה ַּמ ִ ּגיד ְ ּב ָא ְמרו
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ ֹ
ֹ ֹ
ֹ ֹ ׁ
ֹ
ׂ
(כלו ַמרָ :האו ִתיות ֶש ֵהם קו ְדמות ַעל או ִתיות
ֶע ֶש"ר ַמ ּכו"ת ֶש ֵה ִבי"א ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַעל ַה ִּמ ְצ ִרים ְּ
ֹ
ׁ
ַה ִּמ ְצ ִרים) וְ ָה ֵבןָּ .כ ְך ִק ַ ּב ְל ּ ִתי וְ ַה ֵשם ַה ּטוב יְ כַ ּ ֵפר.

ׁ
ׁ
ֹ
ׂ
ׁ
ּ
ּ ּ
אשי
יהם) ַה ַ ׁשר נִ ְק ָרא תק"א ְ ּב ֵר ִ
ּ 114ו ַמ ֹה ֶש ׁ ָּכ ַתב וְ ַע ׂל ֻּכ ָל ֹם (וַ ֲע ֵל ֶ
דצ"ך
אשיתַ ,כ ָונָ תו ִכי ָר ֵ ׂ
עד"ש
ֵ ּ 374תבות ֶשל ֶע ֶשר ַמ ּכות ְ ּד ַצ ְ
"ך ֲע ַד"ש ְ ּ
ח
א
ב
ימ ֹ ְט ִר ָ ּיא ֹתק"א ְּכ ִׁמנְ יָ ן ַה ַ ֹשר
"בּ ְ ,בגִ ַ
ַ
ַ
13
באח"ב
ֹ
ׁ
ׁ
ׁ
סך הכל
אשי ּ ֵת ֹבות
אשית ,רו ֶצה לו ַמר ָה ָר ֵ
אשית ,וְ ה ּוא ָה ֵר ִ
ֹ ַ 501מ ָּמש[ .וְ כַ ָ ּונָ תו ׁ ְ ּב ֵת ַב ׁת ְ ּב ֵר ֹ ִ
ׁ
ׁ
ּ
ּ ּ
ּ
ש ֶ ּזה סוד ַה ָּכת ּוב ׁ ֶאת ֲא ֹ ֶשר ׁ ִה ְת ַע ַ ּל ְל ּ ִ ׂתי ְ ּב ִמ ֹ ְצ ַריִ ם ,וְ כַ ּיו ֵ ׁצא
של ַה ַמכות]ַ ,גם הׁוא ֹ ִמנְ יָ ן ֲא ֶש ֹ"רׁ ֶ ,
ֶֹ
אשי ּ ֵתבות ֶשל ָה ֶע ֶשר ַמ ּכות ַה ַ ּנ"ל ,וְ יֵ ש
ּבו ַה ְר ֵ ּבה ּ ְֹפסֹ ּו ִקים ֶש ּמו ִרין ְל ַה ּסוד ֲא ֶש"ר ְּכ ֹ ִמין ָה ָ ֹר ֵ
ָלנ ּו ָ ּבזֶ ה סודות נִ ְפ ָל ִאים ַה ְר ֵ ּבה ּו ְר ָמזִ ים ּוכְ בוד ֱאל ִקים ַה ְס ּ ֵתר ָ ּד ָבר.
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ׂ
רבי
ּ 212ו ַמה ֶש ָּכ ַתב ִמ ַ ּצד ַה ּ ֵשם שפ"ו ָא ַמר וְ ִה ָּכה או ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ֶע ֶשר ַמ ּכות וְ ַעל ַה ָ ּים נ' וְ כ ּו',
86
יוסי
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
הגלילי
יבא,
יעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ילי וְ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַּ 88כ ָ ּונָ תו ְל ִענְ יָ ן סוד נִ ְפ ָלא וְ נו ָרא ּ ְפ ֻלגְ ּ ָתא ֶשל ַר ִ ּבי יו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
ֹ
ֹ
ֹ
386
סך הכל
יעזֶ ר או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן וְ כ ּו'ַ ,ר ִ ּבי
ילי או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן וְ כ ּו'ַ ,ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַה ֻּמזְ ָּכר ַ ּב ַה ָ ּג ָדהַ ,ר ִ ּבי יו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא שפ"ו ַמ ָּמש ְמכֻ ָ ּון ,וְ ַהיְ נ ּו ַר ִ ּבי יו ִסי
יל"י ִ ּג ַ
יבא או ֵמר ִמ ַ ּניִ ן וְ כ ּו'ֶ ,ש ֶ ּזה סוד ַר ִ ּב"י יו ִס"י ַהגְ ִל ִ
ֲע ִק ָ
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ּ
ילי או ֵמרֵ ּ ,פר ּוש ַה ּ ֵשם שפ"ו ָא ַמר וְ ִה ָּכה או ָתם וְ כו'.
ַה ְ ּג ִל ִ
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ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ ֹ
14
דוד
ימ ְט ִר ָ ּיא שפ"ו,
ּ 52ו ַמה ֶש ָּכ ַתב ֶש ּבו ָאח ּוז ָ ּדוִ ד ֶ ּבן יִ ַשיֵ ּ ,פר ּוש ָ ּדוִ "ד ֶ ּב"ן יִ ַש"י ַ ּגם ֵּכן ִ ּג ַ
בן
ֹ
ֹ
ֹ ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
320
ישי
ילי ָהיָ ה נִ יצוץ ֶשל
ּ 386ו ְבאותו ַה ּ ֵשם ַ ּדוְ ָקא ִה ָּכה או ָתם ,וְ כָ ַתב ְ ּבסו ֵדי ָרזָ א ֶש ַר ִ ּבי יו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
הכל
סך
ֹ
ֹ
ֹ ֹ
ׁ ׁ
ׁ
ׁ
ֹ ֹ ׁ
ָ ּדוִ ד ֶ ּבן יִ ַשיּ ,ו ְבאותו ַה ּ ֵשם ַ ּדוְ ָקא יָ בא ֶ ּבן יִ ַש"יֲ ,הגַ ם ֶש ֵ ּיש ָלנ ּו ָ ּבזֶ ה סודות נִ ְפ ָלאות
ֹ ֹ
וְ נו ָראותָ ,א ְמנָ ם ַה ַּכ ָ ּונָ ה ַּכ ַ ּנ"ל.
ׁ
ֹ
ׁ
רבי
אתיִ ם
ּ 212ו ַמה ֶש ָּכ ַתב ּו ִמ ַ ּצד ַה ּ ֵשם תק"ל ָלק ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ַא ְר ָ ּב ִעים ַמ ּכות וְ ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
318
אליעזר
ׁ
ֹ
ֹ
יעזֶ ר ַ ּדוְ ָקא ֶשה ּוא
ימ ְט ִר ָ ּיא תק"ל ,וְ ַהיְ נ ּו ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יעזֶ "ר ִ ּג ַ
ַ 530מ ּכותֶ ,ר ֶמז ַל ּסוד ַר ִ ּב"י ֱא ִל ֶ
סך הכל
ׁ
ימ ְט ִר ָ ּיא ַה ּ ֵשם תק"ל ָא ַמר וְ ִה ָּכה וְ כ ּו'.
ְ ּבגִ ַ
ׁ
ּׁ
ּׁ
רבי
ּ 212ו ַמה ֶש ָּכ ַתב ּו ִמ ַ ּצד ַה ֵשם שצ"ה (נ"א :אשצ"ה) ָלק ּו ַה ִּמ ְצ ִרים ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם (נ"אִּ :כי ַה ֵשם
183
עקיבא
ֹ
ׁ
ֹ
ׁ
אתיִ ם וַ ֲח ִמ ּ ִשים ַמ ּכות ֶר ֶמז
 395שצ"ה ָא ַמר וְ ִה ָּכה ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם) ֲח ִמ ּ ִשים ַמ ּכות וְ ַעל ַה ָ ּים ָלק ּו ָמ ַ
סך הכל
ֹ
ֹ
ֹ
ימ ְט ִר ָ ּיא שצ"ה( .נ"א :אשצ"ה ִעם ַה ּכו ֵלל),
יב"א ִ ּג ַ
ְלסוד (נ"אַּ :כ ָ ּונָ תו ִּכי) ַר ִ ּב"י ֲע ִק ָ
ֹ
ׁ ּׁ
ימ ְט ִר ָ ּיא אשצ"ה)ָ ,א ַמר ֶש ַה ֵשם שצ"ה,
ימ ְט ִר ָ ּיא שצ"ה( ,נ"אִ :עם ַה ּכו ֵלל ִ ּג ַ
יב"א ַ ּדוְ ָקא ְ ּבגִ ַ
וְ ַהיְ נ ּו ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֹ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
(נ"א :אשצ"ה ָא ַמר וְ ִה ָכה וְ כו') ,וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ֵאלו ַה ֲחכָ ִמים ָא ַמר ְל ִפי ֲא ִחיזָ תוֲ ,ה ֵרי ְמרו ָמזִ ים
ֹ
ׁ ֹ
יעזֶ ר
ימ ְט ִר ָ ּיא שפ"וַ ,ר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ילי ְ ּבגִ ַ
ֵא ּל ּו ג' ֵשמות שפ"ו תק"ל אשצ"הּ ְ ,ב ֵא ּל ּו ג' ּ ַתנָ ִאיםַ :ר ִ ּבי יו ִסי ַה ְ ּג ִל ִ
ֹ
ֹ
ימא ִס ְת ָרא
ימ ְט ִר ָ ּיא [א'] שצ"ה .וְ זֶ ה ּו סוד נִ ְפ ָלא וְ נו ָרא ָר ִ ּזין ְ ּד ָרזִ ין ְס ִת ָ
יבא ִ ּג ַ
ימ ְט ִר ָ ּיא תק"לַ ,ר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ִ ּג ַ
ֹ ׁ
ֹ ֹ
ֹ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ְ ּד ִס ְת ִרין ַהיְ נו ְכמו ֶש ָכ ַת ְב ִתי ְל ַמ ֲע ַלת ְכבוד תו ָרתו .וְ הוא ַרחום יְ כַ ֵפר וְ כו'.
ׁ
ֹׁ
ׁ
ֹ
ֹ ׁ
ֹ ֹ
ֹ
ּו ַמה ֶש ָּכ ַתב ּו ְב ַמה ֶש ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ַמ ֶּכה ּבו ְמ ַר ּ ֵפא ַה ָ ּגל ּותַ ,היְ נ ּו ְּכמו ֶש ָּכ ַת ְב ּ ִתי ִלכְ בוד ּתו ָרתו,
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ׂ
ׂ
ְ ּד ִה ֵ ּנה ְ ּבאו ָתן ָה ֲע ָש ָרה ַה ַּמ ּכות נִ ְר ַמז ַט ַעם יְ ִר ַידת יִ ְש ָר ֵאל ְל ִמ ְצ ַריִ ם ֶש ְּמ ַר ְּמזִ ין או ִתיות ְ ּד ַצ ְ
"ך ֲע ַד"ש
ֹ
ֹ ׁ
ֹ
ֹ ֹ
ֹ
ֹׁ
ֹ
ְ ּב ַא ַח"ב ,סוד יְ ִר ָיד ָתם ְל ִמ ְצ ַריִ ם ְּכמו ֶש ָּכ ַת ְב ּ ִתי ִלכְ בוד ּתו ָרתוּ ,ובו ִר ּ ֵפא או ָתנ ּו ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא וְ ִה ָּכה
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ
ׂ
ָ ּב ֶהם ַמ ָּכה ַר ָ ּבהֶ ,א ְצ ַ ּבע ֱאל ִקים ִהיאֲ ,ה ֵרי ִמן ַה ַּמ ָּכה ַע ְצ ָמ ּה ָ ּבא ָה ְרפ ּו ָאה ְליִ ְש ָר ֵאלֶ ,ש ְ ּבאו ָתן ַה ַּמ ּכות
ֹׁ
ׁ
נִ ְר ְמזָ ה ָה ְרפ ּו ָאה ֶש ְ ּג ָא ָלם ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ָ ּב ֶהם.
ׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ ֹ
[נ"אּ :ו ַמה ֶש ָּכת ּוב ּו ַמה ּ ִפ ְשעו וְ כ ּו' ,רו ֶצה לו ַמרּ ְ :ב ֵא ּל ּו ַה ַּמ ּכות נִ ְר ַמז ַה ֵח ְטא ֶשל ֲאבו ֵתינ ּו ֶש ָ ּג ַרם יְ ִר ַידת
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ִמ ְצ ַריִ ם ּו ְבאו ָתן ַה ַּמ ּכות נִ ְר ְמזָ ה ָה ְרפ ּו ָאה ֶש ְ ּג ָא ָלם ַה ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַר ְך].
ׁ
ֹ
ֹׁ
ׁ
ׁ ֹ
ּו ַמה ֶש ָּכ ַתב ַעד ֶש ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּוא ָ ּג ַאל או ָתנ ּו ַ ּב ּ ֵשמות ַה ָ ּלל ּו דע"ב צד"א כשח"בַ ,ה ַּכ ָ ּונָ ה דע"ב
ׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ֹ
ֹ
"ך ֲע ַד"ש ְ ּב ַא ַח"ב ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך ֵשם צד"א ֵהם או ִתיות ְשנִ ּיות ֶשל ְ ּד ַצ ְ
ֵהם או ִתיות ָה ִראשונות ֶשל ְ ּד ַצ ְ
"ך
ּ ֹׁ
ׁ
ׁ
ׁ
ׁ
ֹ
ׁ
ׁ
ֹ
ֹ
ְ
ּ
ישיות ֶשל ְ ּד ַצ"ך ֲע ַד"ש ְ ּב ַא ַח"בֶ ,ש ָ ּג ַאל ַה ָקדוש
ֲע ַד"ש ְ ּב ַא ַח"ב ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך כשח"ב ֵהם או ִתיות ְש ִל ִ
ֹ
ָ ּבר ּו ְך ה ּוא או ָתנ ּו ָ ּב ֶהם.
ֹ ׁ
ֹ
ׂ
ֲה ֵרי ְ ּבאו ָתן ַה ַּמ ּכות ֶש ִה ּכ ּו ַל ִּמ ְצ ִריםּ ָ ,ב ֶהם נִ ְר ָמזִ ים ָה ְרפ ּו ָאה וְ ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה ְליִ ְש ָר ֵאל.
ׁ
ׁ
ֹׁ
ֹ
ׁ
יחנ ּו ִעם ַה ַּמ ְל ָאכִ ים ַה ּ ַש ָ ּיכִ ים ַל ְ ּג ֻא ָ ּלה ָה ַא ֲחרונָ ה
יאת ְמ ִש ֵ
יהא ַר ֲעוָ א ִמ ִ ּל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוש ָ ּבר ּו ְך ה ּואֶ ,ש ַ ּי ְר ֵאנ ּו ִ ּב ַ
וִ ֵ
ׁ
ֹ
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפ ָלאות" ָא ֵמן נֶ ַצח
ימי ֵצ ְ
"כ ֵ
ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינ ּו ,וִ יק ּויַ ם ָ ּבנ ּו ִמ ְק ָרא ֶש ָּכת ּוב ִּ
ֶס ָלה וָ ֶעד.
ׁ
ֹ ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
יע או ִתי ָרזָ א ְ ּדנָ א ֶש ָּכל ַה ְּמ ַע ֵ ּין ְ ּבסוד נִ ְפ ָלא וְ נו ָרא ַה ֶ ּזה ַעל ְמכונו ֲא ִפיל ּו ּ ַפ ַעם ֶא ָחת
ַא ֲח ֵרי זאת הו ִד ַ
ׁ
ֹ
ׁ
ֹ
ּׁ
ׁ ֹ
יתה
ַ ּב ּ ָשנָ ה ּו ְבכָ ל (נ"אּ :ו ְביו ֵתר ְ ּב ַ
)ע ְר ֵבי ּ ְפ ָס ִחיםֻ ,מ ְב ָטח ֶשה ּוא מ ּו ָצל ָּכל או ָת ּה ַה ָשנָ ה ִמ ָּכל ִמכְ שול ּו ִמ ָ
ׁ
ֹׂ
ֹ ֹ
ׁ
ֹ
ׁ
ׁ
ׂ
יח וְ יַ ְש ִּכיל
ְמש ּונָ ה וְ ש ּום אונֶ ס .וְ ַאל יִ ְמ ְשל ּו ּבו אויְ ָביו וְ כָ ל שונְ ָאיו יִ ּ ְפל ּו ּ ַת ְח ּ ָתיו ,וְ כָ ל ֲא ֶשר יִ ְפנֶ ה יַ ְצ ִל ַ
ָא ֵמן ֶס ָלה.
מתוך הסידור לפסח 'אסדר תפילתי' מבית מכון 'המסודר' באדיבותם וברשותם
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מי לשאול!
מסתפק? לא יודע מה נכון לעשות? התקשר עכשיו!
מוקד הלכתי לשאלות בהלכה ע"י רבנים ומורי הוראה מובהקים,

בראשות עמוד ההוראה מרן הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א,

קו פתוח לשאלות בהלכה  24שעות ביממה
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לתשומת לב! המספר הוחלף למספר חדש של חברת תקשורת מאושרת ,בהוראת הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א
שלוחה

שאלות כלליות בהלכה 1

שלוחה

שאלות בהלכות שמירת הלשון 2

שלוחה

כשרויות 5

 0733-100-200הנצחות וזיכוי הרבים ע"י השארת הודעה בשלוחה 8
הודעה בשלוחה  9תרומות,
השארת
המערכת ע"י
רעיונות לייעול
פתוח לשמוע
קו נשמח
ביממה:
שעות
בהלכה 24
לשאלות
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בשם ה' נעשה ונצליח!

רשת יש חסד מאחלת
לכל בית ישראל

פסח כשר
ושמח!
תמיד תצאו בזול.

יצחק
צפת בארות
טבריה צפת
רכסים טבריה
אלעד רכסים
עילית אלעד
אשדוד מודיעין עילית
בניבני
יצחק
בארות
עילית אשדוד
ביתרעילית
שמש ביתר
ביתשמש
ירושלים בית
ברקברק ירושלים

