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  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 
 ישיבת מיר -אוסף גליונות 

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה
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 יסודות החינוך
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 יתרון דעת
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 נר לשולחן שבת
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 עיון הפרשה

 פאר מקדושים
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47622&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  לעלונים שבועיים בנושאים שוניםקישורים 

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :לחג הפסחים נושאהתוכן עניינים של 

 תעביר אל מיקומו של הנושא[]לחיצה על שורת הנושא, 

 

 חומר מרוכז לפסח:

 טבילת כלים:

 הגעלת כלים:

  הכנות לפסח:

 אפיית המצות:

 בדיקת וביטול חמץ:

 ום מסכת בערב פסח:סי -תענית בכורים 

  שריפת והשבתת חמץ:

 איסור בל יראה ובל ימצא:

 מכירת חמץ:

  ערב פסח שחל בשבת:

 שחל בשבתח פס

 ח: פסח מצריםהקרבת קרבן פס -ונשלמה פרים שפתינו 

 הקרבת קרבן פסח: פסח דורות -ונשלמה פרים שפתינו 

 תפילות החג:

  חלב ומוצריו בפסח:

  מנהגי אכילה בפסח:

 הגדות של פסח להדפסה:

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

  ליל הסדר והלכותיו הנהגות רבותינו:

 קדש ורחץ: -סימני הסדר 

 ארבע כוסות:

 כרפס:

 יחץ:

 דיני הסבה בליל הסדר:

 סיפור יציאת מצרים: -והגדת לבנך 

 מכת בכורות, חושך, ארבה, ברד, יןשח, דבר, צפרדע, כינים, ערוב דם, :עשרת המכות

 רחצה:

 מוציא מצה:

  ":מצת "מכונה

  ]דעת הגר"א ועוד[ :אכילת מצה כל שבעה

 ":מצה "שרויה

 אכילת כרפס מרור וחרוסת:

 שולחן עורך:

 אפיקומן: -צפון 

  שיר השירים:

 ביאורים להגדה של פסח:

 שיחות מוסר לפסח:

 ן:תחילת אמירת "ותן ברכה" במוצאי חג ראשו

 יו"ט שני של גלויות:

 הלכות החג:

 ספירת העומר:

 המועד:ל חו

  שביעי של פסח:

 קריעת ים סוף:

 שירת הים:

 חמץ בפסח, ושעבר עליו הפסח:

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim


 

 מאותלצפיה ב

ורים על שיע

 פסח

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 
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 באתר "בינינו" :
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יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

  ונותדיני ממ -לחושן המשפט שיעורים הלכתיים הקשורים  -הערה: טקסט הצבוע צהוב 

 

 חומר מרוכז לפסח:

 

  פסח תשע"ו עמ'( 90 -)כ ומאורי הדוראוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי  -קובץ גיליונות 

  זפסח תשע"  מ'(ע 90 -)כ ומאורי הדוראוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי  -קובץ גיליונות 

  חפסח תשע"  עמ'( 150 -)כ ומאורי הדוראוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי  -קובץ גיליונות 

  טפסח תשע"  עמ'( 130 -)כ ומאורי הדוראוסף עלונים לפסח ממרנן ורבנן גדולי  -קובץ גיליונות 

 חתשע" מהדורת פסח עמ'( 50-)כ גיליון ליל הסדר -מבית צוף הוצאה לאור  -אוסף גיליונות 

 חתשע" מהדורת פסח עמ'( 100-)כגיליון פסח מורחב  -מבית צוף הוצאה לאור  -אוסף גיליונות 

 תשע"ט מהדורת פסח עמ'( 150-)כגיליון חג הפסח  -וצאה לאור מבית צוף ה -אוסף גיליונות 

 אמרי זיו, לונדון  עמ'( 271)ספר זיו המועדים הערות ופלפולים בעניני חג הפסח 

 ישיבת חכמת שלמה, תשע"ד  עמ'( 46)ג הפסח פסקי הלכות לח

 אשכול יוסף, תשע"ו  עמ'( 32)הלכות מפסח עד ל"ג בעומר 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו  עמ'( 116)הלכות מצויות לחג הפסח וספירת העומר 

  פסח תשע"ו  עמ'( 315)וך רוזנבלום שליט"א, לפסח דרשות הרב בר 34אוסף 

 ו, תשע"ואז נדבר  מגיליונות 'אז נדברו' עמ'( 32)קונטרס "את פתח לו" 

 כאיל תערוג, תשע"ועמ'(  86) זצ"לעניני פסח ויום טוב, ממשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 יין, תשע"זהרב אייזנשט ע"פ המ"ב ופסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל[]לקט הלכות מעשיות לחג הפסח 

 הלכה, תשע"ודברי   כוסות[ד' מיץ ענבים לאדום או לבן,  ]היכר לתינוקות, הסבה, ייןעניני הלכה לפסח 

 עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ב עמ'( 32)קונטרס עומקא דפרשה בעניני פסח 

 עומקא דפרשה מודיעין עילית, תשע"ג עמ'( 36)דפרשה בעניני פסח קונטרס עומקא 

 תשע"ז    יגדיל תורה בעלזא, תשע"ה עמ'( 75)הלכות והליכות  -קונטרס כהלכות הפסח 

 תשע"ו  עמ'( 16)קיצור הלכות פסח 

 תשע"ז   נשיח בחוקיך, תשע"ושו"ת בהלכות הפסח, מתורת הגר"נ קרליץ שליט"א  

יט"א  הרב יהודה אריה דינר של ]ביעור חמץ, ליל הסדר שחל בשבת הלכות חול המועד[הלכות פסח 

  מים חיים, תשע"ו

 פסח )עמ' תמג, תמז, תנ, תנב, תנה( -בנתיבות ההלכה   פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_24_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/104_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76.-.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_58_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_59_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_59_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_59_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_58_76.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.0.0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_57_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_58_76_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/158_285_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_14_59_78.pdf
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 -בנתיבות ההלכה    עו, תפא, תפה(פסח )עמ' ת -בנתיבות ההלכה   פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א

  ו( ספסח )עמ' ת

]והגדת לבנך בבן נשוי אצל אביו או חמיו, אפיקומן על הכתף, בציעת המצה, הלכות והנהגות ליל הסדר 

ין ם שלא ישנו, דיני הסבה, ירים כל הלילה, היכר לקטניצבסיפור יציאת משיעור זמן אכילת כזית, עיסוק 

 ב, תשע"ז    דברי הלכה א, תשע"ז  אדום, מיץ ענבים[

 ח"ב, תשע"ז   הרב זילברברג, תשע"ז  דיני פסח וחודש ניסן

אוסף גיליונות פסח, -רבי אליעזר גינזבורג זצ"ל-מסמרות נטועים הכנה לחג הפסח ולקיום מצוות הלילה

 תשע"ט )עמ' טז( 

 גליון אוצר הפסקים, תשע"וכללי הלכות פסח  

שימור משעת קצירה או משעה ה, לשמ, דין שימור המצות] יט"אלובין של רמ"מהג -שיעורי פסח 

ר, שימור במחובא, שימור משעת קצירה אם הוא לעיכובו, לתיתה בזמנינ ה, דין לתיתר, שנחית לשימו

עשיית המצות  ה,דין עשייה במצו, עשיית המצות על ידי גוי וחש"ם, חשש מי גשמים בעוד החיטין מחוברי

מלאכות שאינם מעיקר הפת ו, דין שמירה בעשיית המצות על ידי חש"ן, על גביה על ידי חש"ו וגדול עומד

עשיית עכו"ם וחש"ו קודם לישה  , אם נפסלהיה ביד חש"ו לכמה רגעים בצק שהו, נעשות על ידי חש"

ריחיים , דעת החזו"אה, ב' דינים ב"ושמרתם" א. דין שמירה ב. ודין עשייה לשמן, וישראל עומד על גביה

שימור ר, גדר השימוה, גושי בצק הנוצרים מחמת הטחינה, ריחיים של מכוני, ווריחיים של ג של מים

 ת,המנהג לעשות המצות קודם חצות, מצות לאחר חצור, שימור במחוב, משעת קצירה וטחינהמצות ה

איסור התעסקות בדברים אחרים בשעת עשיית ח, שרויה מערב פס, ביטול משהו חמץ במצות קודם הפס

החלפת ה, דיבור בטלפון בשעת האפי ן,חמה נגד החלול, לישה בין חמה לצה, איסור לישה בחמ ,תהמצו

שיעור ץ, נחשב לעסק שמונע חימו ם, מהשהייה לאחר התעסקות או במקום חה, ת בשעת האפיהמקלו

 ת,צינון הידים בשעת העסק במצוה, בל יראה במצה כפולה, כפולה בתנור וכפולה מחמת לישה, כפול ל,מי

ש חשר, לבצק להחמיץ לאחר זמן האיסומץ, לגרום מים מחומצים ופירורי חץ, מים צוננים מעכבים חימו

ם, פירורי חמץ בכלית, עשיית המצות תוך ח"י דקו  שהייה פחות ממיל כשמתעסק במצות  חמץ במרדה

ל, נן ע"י גדואיזה פעולות בעשייה בעיה, עשיית המצות על ידי גוי וע"י מכונ ת,שרויה וקמח ודאי במצו

ריחיים של י, ידי גוטחינה על ן, נתינת המים לקמח ע"י קטת, בן י"ג לעשיית המצות, שימור בכל המצו

ק, צירוף סל על מנת לחלת, הפרשת חלה מהמצות, שיעור עישרון למצו, הפרשת חלה מהמצותה, מכונ

עיסה שנילושה ה, חברתחלה מקמח של שנה על , ף סל לחייב המצות בחלהה, צירוצירוף סל לאחר אפיי

ח, אלו מי פירות אין יוצא יד"בי, מצות מחיטי כודנייתא, מצות ללא גלוטן, מצות מקמח קלו, במי פירות

, מיעוט מי פירות והרבה מיםה, ביטול בשישים בחמץ נוקש ם,במי פירות שהוציא מהם הטע, חולה וזקן

חמץ שנמצא במקום  ח,ס' יום קודם פחובת ביעור ל, דיקת חמץם, ביתערבו מינים אחרים בחיטי שלא

מקומות שיש חשש שהגיע לשם חמץ ץ, ממקומות שאין רגילים להשתמש בהם חו, שאין חשש שיבוא לאכל

קום שאין משתמשים בו חמץ ויש חשש ם, מחשש פירורים בספרי  ם,בדיקת הכיסיץ, בלא שהניח שם חמ

חורי הבית ם, ביעור חמץ בפירורים, יחורין וסדקד, חולדה שגיררה חמץ קודם י"ץ, שהגיע לשם חמ

מקומות ץ, נשים וקטנים בבדיקת חמץ, מקומות שיש לחוש שקטנים הכניסו חם, מהעליונים והתחתוני

בדיקת האם יש עליו חובת בדיקה, חמץ הנמצא במקום שאין דרך להכניסו , שיש בהם חובת בדיקת חמץ

נוקות שלפעמים מוציאים מהם ובגדי תי רון מגבותן, אחמץ במקומות שהחמץ נכנס שם באין מתכוי

חיוב בדיקה  י, מחיצה או כיסוי בחמץ של גו , ץאופן מכירת החמה, מכירה או השכר, ירת חמץה, מכבסעוד

להוציא החמץ ל החמץ, ביטוג, האם מכירת חמץ סןתרת את מכירת י" ר, ביוצא מבית ואינו דר בבית אח

ן,  פק טעם חמץ בפסח חשיב דבר שיש לו מתירי, סליוחמץ שאחריות ישראל ע, הנמכר מרשות הישראל

אם חשיב יש הבליעות איסור בכלים ל, שמותר בפסח בלא דין ביטוטעם חמץ שנתערב קודם פסח אפשר 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_16_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_15_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_15_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_59_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_59_77.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/167_58_76.pdf


 

 מאותלצפיה ב

ורים על שיע

 פסח

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

מים שנתבשלו בהם ביצים ונמצא באחת דם , ביצה אחת איסור ושתים היתר שנתערבו בעוגהם, לו מתירי

ביטול בשישים במין ה, הכלי צריך הגעל ספד"ר לקולא האם תבשיל שהותר מדיןם, האם יש ביטול במי

חרכו קודם , חמץ שנפסל מאכילה, ותערובת חמץן, לי מדין דבר שיש לו מתיריבמינו אין צריך להגעיל הכ

סיכה כשתייה ה, באכילת תרופות איכא אחשבין, דאורייתא או דרבנ הואאחשביה , זמנו מותר בהנאה

איסור לחולה ה, איסורי הנאה שלא כדרך מותרים לחולה שאין בו סכנ ,רבאיסורים כשאינם ראויים לג

זהירות , ליל הסדרם, כדורים בפסח מדין נותן טעם לפג ץ, תרופות עם תערובת חמ ר, היתבמקום שיש דרך 

זמן כוס של ן, ברכה אחרונה על כוס ראשוה, כוס ראשון, וקידוש במקום סעוד בקיום הלכתחילה במצוות

ה,  אכילת פרס מהלעיסה או מהבליעת, בליעת כזית מצה בבת אחה, מן מצוות הלילתי זעד מש, קידו

איבוד חריפות ס, שיעור כזית לכרפר, חסה מתוקה למרו כזיתה, כילת כזית מהשלימה וכזית מהפרוסא

[  וטל שעבר עליו הפסחת, חמץ מבהדלקת נרות ביו"ט שחל בשבת, הפרשת תרו"מ וחלה מהמצון, החריי

 עמ'( 141שיעורי פסח, תשע"ח )

    (עמ' 52אזמרה לשמך, תשע"ט )   ]הגר"ע פריד שליט"א[פסקי הלכות ותשובות  -אזמרה לשמך 

עמלנו אלו הבנים, תשע"ט  ]לאבות ובנים הלכות ומוסר[לחודש ניסן  -חוברת לימוד לימי בין הזמנים 

 עמ'( 112)

 

 כלים:   טבילת

 

 נוה ההיכל, תשע"ו נזיום[]כגון טיטניום ומגכלי אלומיניום ושאר מתכות חדשות  תחובת טביל

אספקלריא, שימוש חוזר בבקבוקים צנצנות וקופסאות שיוצרו ע"י נכרים אם מחייב טבילה 

 פניני אי"ש, תשע"ח   (חשע"ח )עמ' קת

]טרמוס חדש לא טבול, למלא בו מים חמים שימוש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה  

נשיח בחוקיך,    שלמים מציון, תשע"ה[    )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כגת תינוק[ לצורך רחיצ

 תשע"ז

כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים ]חיוב טבילת כלי גוי מדאורייתא או מדרבנן, ת כלים  טביל

טבולים, דין האוכל שהיה מונח בכלים שאינם טבולים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים  שאינם

אימתי העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש, מ

ות, מאכלים הנקנים בתוך כלי, כלים חשמליים גדולים חלה חובת טבילה, שימוש בכלים בבתי מלון ומסעד

    שלמים מציון, תשע"ה   עולמות, קיב  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[ אינם נכנסים למקווה[ש

 פניני אי"ש, תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ז   מנחת אשר, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ו

]ספק לא טבול, ודאי לא טבול, כלי לים לצורך 'קירוב רחוקים' שימוש ארעי בכלים שאינם טבו

 פניני אי"ש, תשע"ח  גשים בכלי ואינם טעונים כלי[כוכית, דברים יבשים כעוגה ופרי המוז

 פניני אי"ש, תשע"ח  לההאם מותר לתת קפה לפועל נכרי בכוס לא טבו

 פניני אי"ש, תשע"חטבילת כלי גר שנתגייר  

 פניני אי"ש, תשע"ח  ידיעתוברכה על טבילת כלים של אחר ללא 
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למניעת צורך בטבילת  ]הקנאת חומרי הגלם למשגיח["הכשר" על כלי חשמל המיוצרים ע"י גוי 

 שיעורי ליל שבת, הרב זילברברג, תשע"חכלים  

 פניני אי"ש, תשע"ח  בור הטבילה ובענין רשת בתוךטבילת כלים בסל 

שנועד להגשה ולא לאכילה ]כמו  ]טבילת כלים, יוצר ע"י גוי[האם צריך להטביל כלי חדש 

 קהילת בני תורה, תשע"ב    שמעתתא עמיקתא, תשע"בבמשלוח מנות[?   

 מאיר דרך, תשע"ט  סאה 40שלולית מים שנוצרה ברחוב ויש בה בודאי טבילת כלים ב

לשלוח משלוח מנות בכלי לא טבול, כשכוונת הנותן להעניק במתנה ] נותן מתנההלכות טבילת כלים ב

משנתה של תורה,  [, כלי חד פעמייש לציין במפורש שהכלי אינו טבולאת הכלי למקבל, האם מותר או 

  תשע"ט

]כלי שהיה בשותפות גוי וישראל וקנה הישראל את חלקו של הגוי בשותפות ברכה על טבילת כלים 

טבילת הכלי בברכה או בלא ברכה, כלי שנוצר בחברה שיש בין בעלי מניותיה יהודים וגוים, מניה בודדת, 

כלי שיוצר במדינות בהם אין מצויים נהלה, כלי שיוצר בישראל או בארה"ב, מניה עם זכות הצבעה בה

ה להטביל בברכה קניית כמות גדולה של כלים קטנים שודאי חייבים ולצרף אחד מהם לכל יהודים, עצ

 עומק הפשט, תשע"ט הטבלה[

עיון ]לה, ב[  )הטהרו והחליפו שמלותיכם( לת על האדם או רק הכשר אכילה[המוט ]מצוהטבילת כלים 

  הפרשה, תשע"ז )עמ' כט(

 עולמות, ס  'תינוק שנשבה' טבילת כלי של

פניני    פניני אי''ש, תשע"ז]טבילת כלי גוי, והדין במי שמכר[  לא למכור את הכלים במכירת החמץ 

 אי"ש, תשע"ח

]נחשב כלי או לא, נחשב לכלי ברשות ישראל, שימוש חד פעמי או טבילת כלי אלומיניום חד פעמי 

 עומק הפשט, תשע"ט שימוש נוסף, כלי רעוע, נוהל ועדי כשרות[

 ויאמר גבריאל עמ'(  370) טעם לפגם[ ן]נותהכשר כלים  טבילת כלים,

)כל דבר אשר יבוא  ]האם חייב המוכר לטבול, האם מועילה טבילתו[ירה טבילת כלי גוי שנועדו למכ

 שלמים מציון, תשע"ובאש תעבירו באש(  ]לא, כג[   

]כלים שיוצרו ע"י גוי ומכילים מזון כשר, טבילת אריזות מתכת או זכוכית המשמשות לשיווק מזון  

שימוש  בקבוקי שתיה, פחיות שימורי מזון, כלי חד פעמי, כלי למיחזור, החזרת קפה לקופסה, כלי מסחר,

   שלמים מציון, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ג)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(  ]לא, כג[     בדרך סעודה[

 זשיח בחוקיך, תשע"נ

 

 :הגעלת כלים

 

 מים חיים, תשע"טקיונות פסח ינ -הכשרת המטבח וכליו לפסח 

 תורה והוראה, תשע"חטות ומנהגים זכוכית: שיהכשרת כלי 
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 דבר הלכה, תשע"ז חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק[הכשרת ]מדיני הגעלת כלים 

 פסח )עמ' תלד( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"פ שרייבר זצ"ל[הלכות הגעלת כלים 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףם ותנורים לפסח ולבשר וחלב  השימוש בחצובות כיריי

]שיש במטבח, חצובות, עיטוף בנייר כסף, מדפי  הנחת כלי חם על משטחים הבלועים בחמץ בפסח

 ור השבת, תשע"טאמהמקרר, כבוש כמבושל[ 

]מריחת שומן על כלים חדשים, כיצד מגעילים: מים רותחים מבפנים ומבחוץ, מים הגעלת כלים חדשים 

 עומק הפשט, תשע"טהרתחה, טעמי המתירים[  רותחים בפנים,

]הגעלה לחומרא בלא הסרת ידיות ור שומן מן החי בתהליך היצהגעלת כלים חדשים מחשש 

הפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או גריל חשמלי, כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמי,  תבניות 

 ע"זנשיח בחוקיך, תשאלומיניום, נייר כסף[ 

)כל דבר  ]בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש[מבשרי לחלבי  האם מותר להגעיל כלי 

 מעדני אשר, תשע"ג   אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[

וצרת גוי,  הגעלת כלים בבית או הכשרת מנגל חדש מת - כלים הגעלת וטבילת]הגעלה וטבילת כלים 

במקום הנופש, כלי צליה שיש בו ספק אם נצלה בו בב"ח, שתיה מפחיות, שימוש בכלי מסעדה ובתי מלון 

כשאינם טבולים, בועות קטנות של אויר שנשארים בטבילה האם הוי חציצה, החליף דירה ונשתמש 

"עיון  -קובץ קו ההלכה   [ואין מקוה במקוםה לפטור כלי החייב בטבילה במקרוגל חלבי לשימוש בשרי, עצ

 עמ'( 271קנט( )-ההלכה", תשע"ח  )קלד

 (10אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ' הוראות למגעילים ולציבור  

)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(    ]כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה[הגעלת כלים  

 עומקא דפרשא, תשע"ד ]לא, כג[  

כיריים קרמיות חשמליות ] הכשרת ציוד מטבחים חדיש ומיכשור מודרני והשימוש בהם בפסח

מיני ברים וברי , קולט אדים (,(Self- Clean תנורי פירוליטי לניקוי עצמי, כיריים אינדוקציה, )הלוגן)

 שע"טה, תאספקלרי  [מים

 שע"טה, תאספקלרי ת תנורים המאושרים ע"י המכון מדעי טכנולוגי להלכהרשימ

 

 פסח: הכנות ל

 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טהאם יש חובה לעסוק בדיני הפסח קודם הפסח? 

 התורה, תשע"טדי מחמשלושים יום קודם החג, בפסח או בכל חג? 

 (יח)עמ'  תשע"ט ,אספקלריא  לקראת החג -חג הפסח תשע"ט הנחיות 

 ELACH  ISRANETZ  הלכה ואגדה לפסח באנגלית -קונטרס ואמרתם זבח פסח 

  KITCHEN  KOSHER THE עמ'( 35)מדריך להכנת המטבח לפסח באנגלית 
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  האיחוד בחידוד, תשע"דנוכרי בניקוי ספרי הקודש בבית הכנסת לקראת פסח?   שתףהאם ל

 תורה והוראה, תשע"דאלכוהול ומוצריו לחג הפסח  

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דתרופות עם תערובת חמץ לחולה שאין בו סכנה  

 (לחירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'   תערובת חמץ בערב פסח

 עמ' לח(עיון הפרשה, תשס"ט )ו סכנה   תרופות עם תערובת חמץ לחולה קטן שאין ב

]טעמי איסור קטניות, לחולים,  ויטמינים שיש בהם תערובת קטניות, האם מותרים בפסח?

 שמעתא עמיקתא, תשע"זל כלב[  בתערובת, ביטול ברוב, ביטול ברוב לכתחילה, קטניות שנפסלו ממאכ

חמץ שנפסל מאכילת כלב, כאשר , גם בהנאהאו  רק באכילה "אחשביה]"וחומרי ניקוי בפסח תמרוקים 

למוצרי קוסמטיקה, לפסח נפקא מינה: האם כשרות מיוחדת , משתמש בו בכוונה תחילה כדי ליהנות ממנו

יתן תערובת שנ, מחשש איסור חמץ חומרא והידורמעיקר הדין, או חיוב היא  - מיני  בשמים וחומרי נקיון

האם יש בה היתר מדין "נפסל מאכילת  -, ואז ניתן יהיה לאוכלו להפריד ולהוציא מתוכה את רכיבי החמץ

המיוצר מדגן שמעורב בו רעל,  בשמן למאורקה או הדל כתיבה בדיו של חמץדברי הפוסקים בנדון , כלב"

ם אהנאה , הגורם שלא יהיה ראוי לאכילה אלא למאור בלבד דין "כופת  - וכל"מחמץ שבטל ממנו "שֵׁ

האם האלכוהול שממנו מייצרים  -" כל דפריש מרובא פריש" , שאור ]גוש בצק שהחמיץ[ שייחדה לישיבה"

"סיכה , בפסח עישון טבק וסיגריות•  כלים לניקויבסבון , את הבשמים והתמרוקים מקורו בחמץ

, בסבון רחצה, משחה וקרםוהמסתעף לשימוש , [תענוגבחמץ ובשאר איסורים ]דין סיכה של  כשתיה"

ללא באכילה "אחשביה"  - משחת שיניים, אודם ושפתונים, שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב

בביתו  להשהותםהאם מותר  -נפסל מאכילת כלב תמרוקים וחומרי ניקוי שמעורב בהם חמץ ש, כוונה

 עולמות, שלח  [למוכרם לנכריאו  לבערםבפסח או שצריך 

, היות אסור באכילהחמץ שאינו ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה אך ] בפסחוויטמינים  תרופות

 בנטילתדין "אחשביה" נאמר את החמץ כדבר הראוי לאכילה ודנו הפוסקים האם " מחשיבובאכילתו "

ומה הדין בתערובת, אסור מהתורה גם  חצי שיעור ,שמעורב בהם חמץ שנפסל מאכילת כלב תרופות

" דרך אכילהכמוסות שמעורב בהם חמץ שאינו ראוי לאכילה כדרכו, האם נחשבת "בליעת , חמץ בתערובת

]דין "כורכו  לעטוף את הגלולות בנייר האם צריך, ראויה לאכילת אדםופה כאינה נחשבת התר אימתי •

, סירופ ממותק, כדורי מציצה ולעיסה ותרופות הומאופטיות ממותקות -תרופות שיש להם טעם , בסיב"[

 , עם רכיבי חמץויטמינים , שמעורב בהם חמץשיטות תזונה , שמעורב בה חמץ לרפא פצעיםמריחת משחה 

שרשאי גדר החולה , ]זריקות, טיפות עיניים ואזניים[בתרופות לשימוש חיצוני "אחשביה" מר דין האם נא

 מיחושים, שימוש בתרופות להקלת, שאין בו סכנהחולה , שיש בו סכנהלהתרפא בתערובת חמץ ]חולה 

 עולמות, שלח  תרופות חמץ במשך ימי הפסח[ קונים ומאחסניםהיאך והיכן , כגון כאב ראש וכאב גרון

]חודש ניסן, קמחא דפסחא, ברכת האילנות, שבת הגדול, איסור הלכות ומנהגי חודש ניסן וחג הפסח 

חמץ, מכירת חמץ, חומרים שיש בהם תערובת חמץ, הכשרת כלים, בדיקת חמץ, ביעור חמץ, תענית 

, כוס חג הפסח, הכנות לליל הסדר, ארבע כוסות, אפיית מצות, קיצור דיני ליל הסדר, בכורות, ערב פסח

חמישי, דיני הסיבה, ארבע כוסות, כוס חמישי, דיני הסיבה, ג' מצות, סימני הסדר, מוצאי פסח, שיעורים 

 מנחת שאול, תשע"ט עמ'( 56לליל הסדר[ )

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוףהשימוש בתמרוקים ומיני בשמים בפסח   

    (25אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ'   כשרות לפסח בבשמים תמרוקים וסיגריות

    (48אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ'   סיגריות אלקטרוניות ושפתונים לפסח ,כשרות סיגריות
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 רץ כצבי, תשע"ז  פות בפסח[]שימוש בתרוקוסמטיקה ותמרוקים בפסח 

 תפארת ישראל, תשע"ח  כשרת כלים לפסח ע"פ פסקי הגר"ע יוסף זצ"להאינדקס 

 (פסח )עמ' רצב -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ע אויערבך שליט"א[סח קרוגל לפהכשרת מי

 מים חיים, תשע"וגיליון הלכות הרב יהודה אריה דינר שליט"א    -קיונות פסח ינ

]מכשירי בישול ואפיה, משטחי עבודה, רהיטי המטבח, חדר השינה, חדרי ניקיון הבית והכשרתו לפסח  

 12אזמרה לשמך, תשע"ט )  [ילדים, סלון, כללי, שטח משותף בבית, סיגריה וסיגריה אלקטרונית בפסח

 עמודים(

 לפסח, תשע"ז יוןניק  עמ'( 25]ניקיון, בדיקה וביעור[ )ניקיון הבית לפסח 

, רהיטי המטבח, חדר ה]המטבח, מכשירי הבישול והאפיה, משטחי העבודניקיון הבית והכשרתו לפסח 

 אזמרה לשמך, תשע"ט שינה, חדר ילדים, סלון, כללי, שטח משותף, חדר מדרגות אשפה, חצר, מקלט[

 מים חיים, תשע"ו   שמעתא עמיקתא, תשע"ו   ]הכשרת המטבח, כשרות המוצרים[ הלכות מצויות לפסח

חמץ, מכירת חמץ, ]הכשר כלים, הכשרת המטבח, כשרות המוצרים לפסח, בדיקת הלכות מצויות לפסח  

כורות, סעודה בערב פסח, מלאכה בערב פסח, ליל הסדר, שיעורי אכילה, חמץ, קטניות, תענית ב ביעור

  שמעתא עמיקתא, תשע"טמצה עשירה, שביעי של פסח בערב שבת[ 

 תורה והוראה, תשע"ו  דהקיום מצות השבת אב -לפסח במסגרת סידור הבית 

 דתורה והוראה, תשע"   ]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות ומחיר[קניות לפסח 

 (קלטירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' בזמננו בארץ ישראל  -מקום שנהגו 

]על סדר 'קדש ורחץ' בעשרות עצות ושלל דקדוקים הלכתיים  הלכות וענינים -הלילה הקדוש 

עמ' )מעמ' כח  24מבית "עין לא ראתה" אוסף גיליונות, תשע"ט ור[ בצורה המסייעת לקיים את הסדר בהיד

 ואילך( 

  

 אפיית המצות:

 

 ]שיירי מצוה, האכלת מצה לגוי, האכלת פרוסה הבציעה לבעל חיים[ עשיית המצוות מתוך חביבות 

 מחמדי התורה, תשע"ו   ו"נשיח בחוקיך, תשע  ם על שכמם(ורות בשמלות)משארותם צר

לענין חלה, לענין אפיה בשבת, שבח עצים בפת,  ה,חמב]פת הנאפית כיצד נאפתה מצת מצרים ומדוע? 

 נועם אליעזר, תשע"ח   שיעורי חומש הגר"ח פיינשטיין, תשע"ח   דין "מן" עליה, מזון רוחני[

 הגר"א עוזר, תשע"ב  שימור מצה לשמה

 ]חיוב כונה לשמה על השומר ולא על העושה, אין אדם ]הגרז"ד צ'ציק זצ"ל[שימור המצה לשמה 

ה בנתינת שומרים תשומת לב, או שמירה מחימוץ, שמירמשמר מה שביד חברו, שמירה כדין ארבעת ה

 פסח )עמ' רעב( -בנתיבות ההלכה המים ללישה[ 
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אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  -בירור הלכה]שימור לשם מצוה או למניעת חימוץ[  ושמרתם את המצות

 צט( 

, האם המים מצטרפים לשיעור 'מים שלנו'ב 'לכם']האם יש דין 'לכם' במים שלשים בהם המצה  

-מנחת דבר בהגבהה, וכשהשואב הוא קטן[כזית, האם שואב המים קונה את המים בכניסתם לדלי, או 

  קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כב(

יונות אוסף גיל ]הגרש"ז גרוסמן שליט"א[ נקרמו פניה של המצה ולפעמים נשאר בפנים כעין עיסה

 ח, תשע"ט )עמ' קטו(פס

]שמירה שלא יחמיץ, לא מועיל 'הריני מכוין', חומרת הגר"י מסלנט זצ"ל בדין שימור מצה לשמה 

 -בנתיבות ההלכה  מחובר לקרקע[מועיל בישראל עומד על גביו, קצירה ע"י גוי בהשגחת ישראל, שמירה ב

 פסח )עמ' רפ(

]מצות עשירות בנתרן בשל תנאי הקרקע, האם דינן כמצות שנאפו עם  פולמוס כשרות מצות אריזונה

 יסודות החינוך, תשע"ג מלח[

נוה ההיכל,   או הוסף מלח בעיסה[ מצות אריזונה, צמה מלוחה,]כשהחיטה עמלח בקמח לאפיית מצה 

 שע"הת

נועם  []מצת מצוה בזמן ירידת המןהאם ניתן לצאת ידי חובת מצה ממין שלא יגיע לידי חימוץ? 

 אליעזר, תשע"ט

 פסח )עמ' שטו( -בנתיבות ההלכה  ]הגרב"ד דיסקין שליט"א[המים שבמצה האם הם חלק מהמצה? 

, ביטול ברוב במצה שנערכה ע"י ן לעשותן ע"י קטן]עבודות במצה שאי מצת מצוה שנאפתה ע"י קטן

  נוה ההיכל, תשע"ב  ברוב מצה[ קטן, ביטול היתר בהיתר, ביטול ברוב להחשיבו 'לשמה', פת חמץ שנתבטלה

 תשע"ז

]חשש מצה גזולה, כלולב הגזול, האם חבורת מצות שהחליפה והשתמשה בקמח של חבורה אחרת 

יוצאים בה ידי חובה, כשהמצה אינה גזולה והקמח שנגזל כבר נקנה ב'שינוי', כשקיים חיוב הדדי בין שתי 

אם גזלן, קנייני גזילה כשאין כוונה לקנות, ההקבוצות ולא שייכת חובת השבה, האם נקנה החפץ ל

 מכותלי בית הדין, תשע"ח במאפיות כאלו יש מחילה הדדית מראש[

ומר לשם הזהיר והזכיר לשם המשגיח עמד ץ, ולא שימרו מחמ] 'לשם מצת מצוה'לשו מצות, ולא אמרו 

 נועם אליעזר, תשע"ט הסדר?האם המצות כשרות למצות מצה בליל  [וה, וגם שימור מחמץמצת מצ

 גניחובסקי, תשע"ז אהגר" ]והמים משלימים לשיעור כזית[ גזל מים ואפה בהם מצה

נשרפו חיטך בעלייה, קנין כסף בסיטומתא, ]פו באונס מאפיית המצות, ונשרקנה מצות והשאירם ב

 בית אהרן וישראל, קובץ קצו, תשע"ח עמ' קכח מעות קונות בדבר מצוה, כשהמאפיה היא ישיבה או עמותה[

 ללא קישור -

 

 ביטול חמץ:ו תבדיק
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ה חדרים ומתקשה ]מבוגר שיש לו דירה בת כמ מצוה אחת או כמה מצוות נפרדות? - בדיקת חמץ

כולם, האם יבדוק חדר אחד לפחות בברכה, או מדובר במצוה אחת ואם אינו מקיימה אינו לבדוק את 

 "טשיעורי הגר"ש גוטפריד שליט"א, תשע יכול לברך על חלק ממנה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  נאמנות קטן בבדיקת חמץ

 יליונותאוסף ג-מרבני ישיבת מיר-כהפניני הל ועצות לאופנים שכיחים שחמץ של חילוני נמצא ברשות

  פסח, תשע"ט )עמ' עד(

אוסף גיליונות פסח, -מרבני ישיבת מיר-פניני הלכה קניית חמץ בליל י"ד לאחר שבירך על ביעור חמץ

  תשע"ט )עמ' עה(

ה קודם זמנה,  שלא תחלוק בין כבדיקה, בדיק]כיבוד הבית ביאור מנהג העולם לקצר בבדיקת חמץ 

בדיקה לבדיקה, האם אחר כיבוד הבית יש חיוב בדיקה לאור הנר, בדיקה בהעברה בעלמא, בדיקה 

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' יב( מתולעים[

 פניני חשוקי חמד, תשע"טברך? יבדוק חמץ ולא יכיצד יתכן שאדם 

 פניני חשוקי חמד, תשע"טהאם מברכים על בדיקת חמץ במכונית? 

]אכסדרה הנבדקת לאורה, גדר 'אכסדרה', שלא בחורים ובסדקים בזמננו בליל י"ד  בדיקהחובת 

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' כו( הבית[ תחלוק בין בדיקה לבדיקה, בדיקה אחר שניקו את

]בחור ישיבה העוזב את חדרו בפנימיה בראש חודש ניסן, האם חיוב בדיקתו בדיקת חמץ ליוצא לדרך 

תעשה, ומטרתה היא שלא יהיה חמץ, ולכן  בשב ואלזהה לבדיקתו בביתו בליל י"ד, גדר מצות 'תשביתו' 

אדם מברך על הבדיקה כל השנה בכל עת שנצרך לבדוק ואין הוא מברך שהחיינו משום שאין היא מצוה 

שמצוה זו מתקיימת ר, או שכח ולא בירך בשעת הבדיקה לא שייך לברך בשעת הביעו םא, ומזמן לזמן

הנעשית באור לי"ד, , , כגון שריפתו או לפוררו ברוחבקום ועשה, ובשביל לקיימה צריך להשבית חמץ בפועל

ולכן מברכים דווקא על בדיקה זאת ולא על בדיקה המתבצעת  ' ,שהיא נחשבת תחילת המצווה של תשביתו

והגים, כבר כתבנו בשם הרא"ש שסומכים על במשך השנה, ולכן שייך לברך בה ברכת שהחיינו )ומה שלא נ

שכח לברך בשעת הבדיקה, שייך שיברך בשעת הביעור, שהרי הוא עדיין ברכת שהחיינו בליל הסדר(. ואם 

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' לד(  ור[ עוסק באותו מצות תשביתו שהחלה בבדיקה ותכליתה בביע

]מום במקח, מום אות הבדיקה? צה בחזקת בדוקה, ומצא שאינה בדוקה, מי חייב בהורשכר די

  שמעתא עמיקתא, תשע"טהניתן לתיקון, התנה במפורש שהבית יהיה בדוק, מנהג המדינה כיום[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הבדק חמץ ולא בירך, האם יברך בשעת השריפה?  

הרב זילברברג  -שיעורי ליל שישי ? העשרת הפתיתים קודם הלילהאם בבדיקת חמץ יש להניח את 

 שליט"א, תשע"ח

]שליחות לנוכרי, ברכה על בדיקת חמץ לה מקיים מצוה כשממנה נוכרי לבדוק את חמצו? והאם ח

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט ע"י נוכרי[ ע"י שליח, ברכה על בדיקת חמץ

  שלמים מציון, תשע"ובדיקת חמץ בהעברה בלא חיפוש  

 (יאירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  'חצר אינה צריכה בדיקה'שיטת הרמב"ם בדין 

]חמץ של הפקר שלא ביטלו, בל יראה ובל ימצא משש שעות, חמץ קונטרס בענין ביעור וביטול חמץ 

 אמרי עזר, תשע"ז  שעבר עליו הפסח[
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עד אחד נאמן באיסורין, , לעדות, בכשרות ובבדיקת חמץ - נאמנות אשה]נאמנות אשה בבדיקת חמץ 

 לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר]מיילדת[  חיהת ונאמנ, "בדבר שבערוה, ועדות "אתחזק איסורא

לומר שבדקה אותו. בדיקת  אשהלא בדקו בו חמץ, נאמנת וחזק שבית שה, ]כאשר יש ספק על יחוס הוולד[

, נשים עצלניות"" וצריך דקדוק גדולטרחא יתירה איכא , ]כי מדאורייתא די בביטול בעלמא[ מדרבנןחמץ 

מצויים  גבריםות שאין מקומ, "גילוי מלתא", סוריןידיני ממונות, נזיקין וא נאמנות אשה בדינים הבאים:

בדיקת תולעים, , ירור דגים טהורים מטמאים, בהפרשת תרומות ומעשרות וניקור בשר, ם[]כגון בעזרת נשי

לתפקיד שיש , אשה כמשגיחת כשרות, ברירת קטניות ובדיקת חמץ ]כשיש טורח בדבר[, נשים בזמן הזה

אב שומר , גדר נאמנות "קים לה בגוה" באיסורין, נאמנות על ייחוס העובר בהפריית מבחנה, בו "שררה"

, כשלדבריהם הוא אוכל המוגש לו בבית ילדיו שאינם שומרים כשרותהאם רשאי לאכול ת ורה ומצוות

 קמז עולמות, [ המתארח בבית שאין בעליו מקפידים על הכשרות כשר,

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תרע"ט(בדיקת חמץ  

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"אבדיקת חמץ בבית כנסת 

שיעורי ר מצוות[ מימי החג ממי שאינו שומ]שאל דירה לשינה לכמה  לדור בדירה שאינה בדוקה מחמץ

 הגר"י זנגר שליט"א

 תשס"ב( יליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ'גפרטים בצורת הבדיקה 

 תורה והוראה, תשע"ב   תשע"ז  דברי הלכה, תשע"ודיני בדיקת חמץ  

עיון   ]בדיקה ברכב ששכר בתוך הפסח[ובחמץ שאינו שלו  ,חיוב בדיקה בחמץ שאינו עובר עליו בב"י

    )ח )עמ' קנח"הפרשה, תשע

)כא  (ג )עמ'פב ועמ' צא"תשע ,עיון הפרשה ]האם הן זריזות יותר מגברים או להיפך[ יקת חמץנשים בבד

 תירוצים( 

הגרב"מ זילברברג שליט"א, -שיעורי ליל שבת]ברכוש משותף, רכוש שותפים, קודם י"ד[ בדיקת חמץ 

 תשע"ט

  קצג( ה )עמ'"עיון הפרשה, תשע בדיקת חמץ בבית אדם אחר מדין ערבות

 )עמ' קכז)ד "פרשה תשעעיון ה בדיקת חמץ במשכיר ביתו לגוי לכל ימי הפסח

מחשש שלא יספיק במחנות צבא או במקומות ציבוריים כמרפאות וכיו"ב, ]בדיקת חמץ קודם י"ד 

 תשע"ח   מנחת אשר, תשע"זבברכה?  י"ד[לבדוק היטב ב

ת חמץ יקה זו? האם מכירהאם מברכים על בדתי עדיף לקיימה, מקודם פסח,  מביתו]היוצא בדיקת חמץ 

 תורה והוראה, תשע"ז  [פוטרת מן הבדיקה? ומה הדין במי שמשאיר אחרים בביתו?

 נר לשולחן שבת, תשע"ז?   בדיקת חמץ לכבות את התאורה בזמןהאם צריך 

 שלמים מציון, תשע"ז  ]איסור אבן משכית[שכיבה על הקרקע לצורך בדיקת חמץ 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד  ?לפסח כנ"סהאם לאפשר לנוכרי להשתתף בניקוי ספרי הקודש בבי

]זמנה, פנס, חשמל, שתי דירות, בחור בבית הוריו, כיסי קונטרס "עיטורי מרדכי" הלכות בדיקת חמץ 

בחו"ל, זוג אחרי לידה, , משכיר לגוי, אורח הגר בגדים, מכונית, בחור ישיבה, בית מלון, בבית חולים

קומות שמצוי חמץ, ברכת המצות, נוסח הברכה, דיבר בין ברכה לבדיקה, שכח לברך, דיבור באמצע מ
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הבדיקה, שליח לבדוק ולבער, שליח לבדוק ולא מבער, קנה חמץ ביום יד, שליח לבער ולא לבדוק, כמה 

יק סו חמץ אחרי הבדיקה, הפסק באמצע בדיקת חמץ, הכנישליחים, שליח שבירך והפסיק באמצע, הפס

באמצע הבדיקה, שנת קבע, בדיקת חמץ מוקדמת, בדיקה בלי נר, יום יג, ליל יג, ליל יב, לכתחילה, בדק 

את כל ביתו לפני ליל יד, מרפסת, חלון, חיוב נר, מישוש, דוגמאות מעשיות של "חורין וסדקין", ג' ימים, 

ח, בדיקת פירורין, מנהג ישראל, ב, גודל הפתיתין, מי יניכמה פתיתים, מנהג או חיומנהג להניח פתיתים, 

בצק פחות מכזית, ספרי  , 46פירורים מטונפים, כזית מטונף, פירורים שלא רואים, פירורים הנדרסים

קודש, זמירון לשבת, כיסים, מצות תשביתו, לקנות חמץ, יכול לבער חלק, זמן הביעור, אוכל חמץ, בל 

ג' שליחים לבדוק חמץ ואחד בירך, בדיקת חמץ מוקדמת, בדיקת  הבית, ראה, שליח שבודק חמץ בעלי

פירורים, שני חצאי זיתים בבית אחד, ערב פסח שחל בשבת, בדיקת חמץ על חצי בית, בודק ב' בתים, קיום 

 עמ'( 96תשע"ט )   עמ'( 71עיטורי מרדכי, תשע"ח ) מצוה בלי ברכה, הפסיק בדיבור[ 

 מנחת אשר, תשע"ה  חייל[ ,]אורח, תלמיד, עובדבדיקת חמץ במקום שאינו בעלים 

 נוה ההיכל, תשע"ח   (קח אספקלריא, תשע"ח )עמ'  בדיקת חמץ אחר ניקוי הבית ]כיבוד[ הנהוג כיום

  רוממות, תשע"ו  ביטול החמץ כדת וכדין

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תרצ"ט( הביטול 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשכ"ז(דין ביטול דיום י"ד 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' כג( ]הגרמ"ה הירש שליט"א[ביטול חמץ ע"י שליח 

יצד יבוטל , כיתאי]קטן שקבל חמץ במתנה מאחר וזכה בו מקנין דעת אחרת מדאור ביטול חמץ של קטן

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז -שיעורי ליל שישי ע"י אביו[ 

הגדת  ם בנו היורש חייב לבטלו שוב[ ]הגרמ"ה זקס שליט"א[]הא ביטל חמץ, ונפטר קודם זמן איסורו

 ללא קישור עמ' א(ראשי הכוללים, תשע"ח )

 פסח )עמ' שו( -בנתיבות ההלכה ]הגר"ש כהן שליט"א[ ביטול חמץ 

 הזרע ברך, תשע"ביטול חמץ בלב  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' י(  אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו -בודק עד מקום שידו מגעת 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' מב([ רוטמן שליט"א]הגר"נ  השבתת חמץ ואכילת המצה

 

 סיום מסכת בערב פסח: -תענית בכורים 

 

במסכת סופרים מובא , מנהג להיפטר מהתענית על ידי סיום מסכתה]תענית בכורים בערב פסח 

, בערב פסח דווקא הבכורים צריכים להתענותמדוע , בבלימנהג זה לא הוזכר בתלמוד שהבכורים מתענים, 

]דברי למנהג העולם להקל בזה. והטעם  בהשתתפות בסעודת סיום מסכת,להיפטר מהתענית  ראויהאם 

, "[מתעניםפסח ולא " " בערבמתענגיםהאדמו"ר מזידיטשוב שהגירסא במסכת סופרים שהבכורות "

משיך הלמדוע לאחר האכילה בסעודת הסיום אין חיוב , בסעודהאו  בסיוםפטור נובע מההשתתפות ה

 שיעורהאם צריך לאכול או לשתות מה וכמה צריך לאכול: , ביום אחרהתענית  להשליםולהתענות, או 

" שנשלחו שירייםית באכילת "פטור מתענ, "טעימה"כזית" או "מלוא לוגמיו" הפוטרים מתענית, או די ב"

לפני אכול בבוקר כאשר בדעתו להיפטר בסיום מסכת, האם רשאי ל, בטלפוןיעת סיום , שממסיום המסכת
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חיוב האב להתענות , בתענית בכורות ]נקבות[חיוב , סיום המסכת לערב פסח איחוראו  הקדמת , הסיום

פטור מתענית בהשתתפות , להתענות אמוהאם צריכה  - קטן בכור והאב בכור, בנו הבכור הקטןבמקום 

 •גר צדק  •לוויים  •לכהנים  ים:חיוב תענית בכור, בר מצוה ושבע ברכות, פדיון הבן, ברית מילהבסעודת 

עולמות,   [ערב פסח שחל בשבתדיני התענית והמנהג לסיים מסכת כאשר , הבא אחר נפלים •"יוצא דופן" 

 תנב

ום עם המסיים, ברכת שהחיינו ]השמחה בסיום מסכת, סיום רוב מסכת, השתתפות בסיעניני "סיום" 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  רני[בסיום חיבור ספר תו

]מקור אמירתו, ויעיל לשכחה או לזכרון, האם הוא נדר ללמוד שוב את המסכת, הדר מלשון הדרן עלך 

 ל(אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  - עומק הפשט יופי[

 שלום' ה, איזו סעודה נחשבת סעודת מצוה, מצו סעודת נחשבתת האם מסכ יוםס עודה]ססיום מסכת 

יתת עצי המערכה, הקדמת ום כרה, סיתור בדברי"ח ת שדורשים סעודה, מצוה בר 'למילה שלישי, 'זכר'

ס, סדר משניות, שו"ע, ספר הזוהר, חיבור ספר תורני, פטור "או איחור הסיום לתאריך רצוי, מסכת בש

 בסיום ויין בשר אכילתן, בטלפו סיום שמעמתענית בכורים, שיעור אכילה בסעודה הפוטרת מתענית, 

לפוטרו  סיום בסעודתביום חופתו  ןחת השתתפותם, והסי ביום תחנון אמירת, הימים בתשעת מסכת

 עולמות, רטז  מתענית, סיום לפטור מתענית בערב ר"ה, פטור נשים מתענית בהשתתפות בסיום[

 דברי שי"ח, תשע"זסיום מסכת בערב פסח  

]סיום בשמיעה או בהרהור, קטן שסיים, להוציא גדול, האם צריך פסקי הגר"ח קנייבסקי שליט"א  

 -בנתיבות ההלכה   סיום עם פרש"י, ש"ס משניות, סיום מסכת שחולקה בין משתתפים, סיום בטלפון[

 פסח )עמ' תסט(  

 אשכול יוסף, תשע"ג  מדוע אין בכורות מתענות בערב פסח? הלא גם הם ניצלו במכת בכורות?

ירחון האוצר )כז(,  תענית בכוריםתענית בכורים ]בדברי הספורנו[ והקשר בין וידוי מעשרות ל

 (קלט)עמ'  תשע"ט

 

 שריפת והשבתת חמץ: 

 

]הנאה מאפרו של חמץ שנשרף, שריפת חמץ לאחר זמן  מוכר חמצו לגוי אם מקיים מצות תשביתו

ירחון ים או גם ע"י אחרים, מצות השבתת חמץ קודם זמן איסורו[  איסורו, מצות שריפת חמץ ע"י הבעל

 האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' לט(

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' נה(דברי המגן אברהם בגדרי השבתת חמץ 

 תשע"ה הגר"א גניחובסקי,שריפת חמץ ברשות הרבים  

 -בנתיבות ההלכה ]הגרי"מ ווייל שליט"א[ שריפת מיכל אשפה המכיל חמץ אך גם בשר וגם חלב  

 פסח )עמ' שמו(

 הגר"א עוזר, תשע"דגדרי השבתת חמץ  

 מחמדי התורה, תשע"הדין תשביתו בתוך הפסח  
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   שלמים מציון, תשע"ו  ]לא לפסול קודם, שריפה ע"י קטן[ שריפת החמץ

 'בל יראה ובל ימצא', חי אשפהמצא בפחמץ הנ, ]חמץ באשפה, הביתית, העירונית, בית משותףביעור חמץ 

תעשה", או שמוטל , האם מקיים החיוב ב"שב ואל 'תשביתו'מצות , החמץ לאחר שביטלומהתורה, ודין 

לבדוק חמץ , והטעמים שחייבו חכמים בדיקת חמץחיוב , עליו חיוב ב"קום ועשה" שיהיה לו חמץ ויבערו

האם נחשב כמבוער ]מכיון  - חמץ מאוס, י לבטלוחמץ, ואימתי הזמן הראו ביטולגדרי , לאחר שביטלו

 , ר חמץ בהשלכתו לבית הכסא[שאינו ראוי לאכילה[, או שעדיין מוטלת חובה לבערו ]קיום מצות ביעו

מתקיימת חובת הביעור ]חיוב ביעור חמץ כאשר הוציא חמץ מרשותו  בהוצאת הפח לרשות הרביםהאם 

, שאז לכאורה כשפח האשפה בבעלותוש לברר מה הדין כך י ובתוך, זמן הביעור[ ואחרזמן הביעור  קודם

חיוב ביעור חמץ הנמצא בפח , ב בביעורוהחמץ נחשב ברשותו גם כשמוציאו לרשות הרבים, ועדיין מחויי

עצות לקיום מצות ביעור , ונמצא ברשות הרבים או בחצרו של בעל החמץהשייך לרשות המקומית, אשפה 

 כיצד ינהג הדר בבית שמתגוררים בו דיירים, זמן הביעור שהגיעבשעה בחמץ שהושלך לפח האשפה 

להטיל לאש , זמן שריפת החמץ, פת החמץ כהוגןשרי סיכום דיני ביעור חמץ:, המשליכים בפסח חמץ בפח

 עולמות, קצח  [היצר טוב והיצר הרע -המצה והחמץ , מנהגים בשעת השריפה, שיירי מצוה

 עיון הפרשה תשסט עמ' מח ?מצוות תשביתו ומצוות מילה מה יקדים

 מ' שו(פסח )ע -בנתיבות ההלכה   [הגר"ש כהן שליט"א]השבתת חמץ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תש"ט(זמן השבתת החמץ 

גיליון חמץ תוך שלושים יום לפסח? האם יש איסור לדעת רבי יהודה למכור להשחית ולהפקיר 

 מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשי"ז(

 דברי שיח, תשע"ו [הגר"ח קנייבסקי שליט"א]הנהגות בביעור חמץ ובערב פסח 

 מחמדי התורה, תשע"זהשבתת חמץ בתוך ימי הפסח 

עומק  לחם, בדיקת כיסי בגדים[]שיעור בדיקת ושריפת חמץ, ההבדל בין בצק לפרורי ביעור פירורים 

 הפשט, תשע"ו

]הגר"ד ביטל חמצו ונפטר בערב פסח קודם חצות, האם בנו ירש את החמץ וחייב לבטלו שוב? 

 )עמ' נא( תשע"ו קובץ גיליונות,-מנחת דבר לנדו שליט"א[

הקמת רת ספרים לא בדוקים במכירת החמץ, י]דעת החזון אי"ש, מכבדיקת ושימוש בספרים בפסח 

  עומק הפשט, תשע"ומחיצה מול הספרים, ספרים מיוחדים לפסח, מדף מיוחד לפסח[ 

 (כזירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  בחמץ בפסח ובשאר מאכלות אסורותלה והנאה איסור אכי

 נוה ההיכל, תשע"בהיה לו כזית חמץ וביער חציו, האם קיים מצוות ביעור חמץ? 

 מעדני אשר, תשע"זהאוכל חמץ בפסח, האם מקיים "תשביתו"?  

 פסח )עמ' תיז( -בנתיבות ההלכה  ]בטעות הקניידלך נעשו מקמח חמץ[תשובה על אכילת חמץ 

מעדני אשר,   ]עבירה בשוגג, בשב ואל תעשה[לא ביטל חמצו, ומצא בפסח חמץ, האם צריך כפרה? 

 תשע"ז

רמזי החמץ בבן  -ביערו חמץ בשלוות הנפש בלא כעס, שיאור שהכסיפו פניו]החמץ הרוחני והשבתתו 

 ט( ו, ח,באר הפרשה, תשע"ח )עמ'  יצר הרע השוכן בקרבנו[ -דם לחברו, משהו חמץ 
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 איסור בל יראה ובל ימצא:

 

 עיון הפרשה, תשע"ב עמ' נב  האם עוברים איסור בל יראה בחמץ מבוטח?

 לשמירה עד אחר הפסחקניית חמץ לפני פסח בחנות הפטורה ממכס )'דיוטי פרי'( והשארתו 

  ג עמ' מד"תשע ,פרשהן העיו

-שיעורי ליל שבת מדוע המוצא חמץ ביום טוב אינו מחויב להפקיר את המקום שנמצא בו החמץ?

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט

 , תשע"טשליט"א שעורי הגר"י זנגר  הנאה מחמץ שניתן במתנה לישראל קטן בערב פסח

איך שייך כלל שיעור אצל חמץ, מכזית,  בפחותאינו עובר איסור בל יראה ובל ימצא ] שיעור כזית בחמץ

שיעור איסור ,  ין כאן כזיתא שאונמצ, הא כיון שיש מצוה לשרוף את החמץ א"כ כתותי מכתת שיעוריה

בהכי חייביה רחמנא  -מצוות שאני ומשום חשיבות החמירו בשיעורן  -חמץ עד שיעור דאורייתא לא בטיל 

דינו  -כתמ"ש הוי חסרון בדבר שלם  - השבתתו בכל דבר תותי מכתת שעוריה,איסורי אכילת לית בהו כ -

דבר שדין  -חמץ הוי דין במקום  ביעור -בחמץ עצמו  ביעור חמץ אינו דין -בשריפה הוי רק בפסח עצמו 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עד(  י"ב תרוצים  (ולא יראה לך חמץ) [ביעורו בכזית לית ביה כתמ"ש

בל יראה ובל ימצא, מדוע נחלקו ב"ש לוקים על לאו של  ]לדעת הסוברים שלא אזהרת לאו דלא יראה

ולא יראה לך חמץ ) וב"ה בשיעור חמץ לעבור עליו ,הרי ממה נפשך לא לוקה ואיסור יש כבר בחצי שיעור?[

 'ע )עמ' סז'(  ט''ז תירוציםתש' ,עיון הפרשה  (לךוולא יראה לך שאר בכל גב

של  הבעליםהמקום שבו נמצא  -" גבראאיסור נקבע לפי ה"ההאם ] בל יראה ובל ימצא בהפרשי שעות

בין המקום שבו נמצא  הפרשי שעות. ונפקא מינא לדינא, כאשר יש החמץמקום  -" חפצאהחמץ, או ה"

]ישראל[ כבר  החמץבמקום  - בארצות הבריתבעלים חמץ בישראל וההחמץ, למקום שבו נמצא  הבעלים

למעשה  יסדרוכיצד  בהנאה,, האם לאחר הפסח נאסר החמץ בבל יראה ובל ימצאהאם עובר  -נאסר החמץ 

כשחל זמן האיסור במקום שנמצא הבעלים  - חמץ בארצות הברית והבעלים בישראל, מכירת החמץאת 

, ומה מכירת החמץאת  מסדריםכיצד  -הברית[ ארצות ]ישראל[ החמץ עדיין מותר במקום הימצאותו ]

שנתן הרשאה   - בן חו"ל הנמצא בישראל, הדין כאשר הבעלים בישראל ובני ביתו נמצאים בארה"ב

מה דינו של החמץ  -למכירת החמץ בארה"ב, והרב מכר את החמץ בארה"ב לאחר זמן איסורו בישראל 

ממאפיה בבני ברק בשעה שאחד מבעלי  ג הפסחבמוצאי חמוצרי חמץ שנרכשו , לאחר שעבר הפסח

המאפיה שהה בארצות הברית, ונשאלה השאלה האם יש לחשוש שהקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו 

האם יש לחשוש מאכילת חמץ השייך לבעלי המאפיה השוהה בארה"ב , הפסח ]הכרעות הפוסקים בנדון[

, הגבראאו  החפצאיראה אזלינן בתר  סור בלהאם באי, בארצות הברית אחרון של פסחעד לסיומו של 

לאיסור בל  חפצאשהוא איסור  איסור הנאההאם ניתן לחלק בין  •והמשא ומתן בראיות לשני הצדדים 

לישראלי אחר הפסח  הגויסדר קניית החמץ מ, סיכום הדינים הלכה למעשה • גבראשהוא איסור יראה 

 עולמות, תנג[  כדעת רבנו תם בזמן צאת הכוכביםהג שנוולמי , הנמצא בחו"ל ולבן חו"ל הנמצא בישראל

]"בעלותו" של חבר הקיבוץ על  חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ ומוגש בו גם חמץ

  רץ כצבי, תשע"חהחמץ המשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה[ 
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]משחק דמוי פלסטלינה העשוי מקמח ומים וחומרים נוספים, האם מותר לילדים לשחק ב"בר בצק"? 

 וישמע משה, תשע"ח בצק שיחדו אותו לישיבה[

]בעלות חברת ביטוח על חמץ מבוטח, תביעת חברת ביטוח על חמץ שנשרף בפסח,  חמץ מבוטח בפסח

 רץ כצבי, תשע"חקבלת דמי ביטוח חמץ שנשרף בפסח[ 

שלו במקפיא, האם חלה מכירת החמץ על ל, ונזכר שהפרשת החלה מכר את חמצו ונסע לחו"

בית אהרן  ]חלה בזמן הזה ממון כוהנים או לא, אי בעי מיתשיל, חיוב אחריות על המפריש חלה[ החלה

 ללא קישור- וישראל קובץ קצו, תשע"ח )עמ' ק(

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשל"א(  ]כופה עליו כלי[מחיצה לחמץ 

]איסור הנאה בפסח מחמץ של גוי, הנאת ריח מדבר העומד לריח כורד והדס, הנאת ריח מחמץ של גוי 

בפסח שאיסורו במשהו באם גם הנאת ריח הפת אסורה, הרחק מן  הנאה מריח הפת האם מברכים עליה,

 עולמות, תצג   האיחוד בחידוד, תשע"ט א לאוכלו, הנאת ריח בלא מיכוין, בדרך הליכתו[הכיעור, שמא יבו

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשמ"ט(]כזית ופחות מכזית[  דיני פרורי החמץ 

 מ' שז(פסח )ע -כה בנתיבות ההל]גורם לממון[  הגרמ"ה הירש שליט"א[] חמץ גוי באחריות ישראל

 פסח )עמ' שו( -הלכה בנתיבות ה ]הגר"ש כהן שליט"א[בל יראה 

יום, חל ’ אבי הבן לכהן את הכסף בתוך ל ]נתןו יום ללידת’ פדה את בנו בחמץ בערב פסח בתוך ל

מי שפדה את בנו בחמץ, באופן שיום שלושים ללידתו חל בתוך , ולכן ים ומועיל הפדיוןהפדיון ביום שלוש

פרוטה בבוא שעת החיוב, אבל בשעה שמסר הפסח או לאחר הפסח, ונמצא שהחמץ שפדה בו לא יהיה שוה 

 וישמע משה, תשע"ו [אבי הבן את החמץ לכהן היה שוה חמש סלעים. האם הבן פדוי או לא

 

 מכירת חמץ:

 

 פניני אי"ש, תשע"ט   חראך לכל אחד מכר חדר א מכירת חמץ דרך כמה בתי דין ]לחזקם[

  ]הגר"ש רוזנברג שליט"א[  י הגר"נ קרליץ שליט"א"ג[  ע"מכירת יו] שטר הרשאה למכירת חמץ

 רגיל   בשליחות בעל החמץ

  בשליחות בעל החמץ   לבעלי עסקיםמכירת י"ג[ בד"ץ שארית ישראל  ו] שטר הרשאה למכירת חמץ

  רגיל

 אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ' יג( שטר הרשאה למכירת חמץ ]הגר"ע פריד שליט"א[ 

   הלכה יומית חברת יגדיל תורה, תשע"ו   מכירת חמץ

 (כירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'   ?האם מותר למכור חמץ לנכרית הנשואה לישראל

 וישמע משה, תשע"ז  ]אסמכתא[ התחייבות להעביר חלק מהכנסות "מכירת חמץ"

ה פניני הלכ ה מכירת החמץ הנכנסת לתוקף אחר ביטול החמץ, אחר שהחמץ אינו שלו?כיצד חל

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט( -
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 ווי העמודים, תשע"ז ג ואילך(")עמ' י הרב יו"ט זנגר -מכירת חמץ לגוי 

 ווי העמודים, תשע"ז  )עמ' כ' ואילך(  הרב יו"ט זנגר -פרטים במילוי שטר המכירה  

 עולמות, תצא ם ניתן לסמוך על מי שאינו שומר מצוות שילך לרב למכור את חמצו?הא

ע התעכב ומכרו את החמץ לבנו בן האחת עשרה, קנין כשדעת אחרת הקבו ]הגוי מכירת חמץ לגוי קטן

דבגוי אין שיעורים וכל שהוא בר דעת קנינו קנין, גוי  מקנה אותו, דעת אחרת מקנה בגוי, דעת החת"ס

שנתגייר אחר שכבר נהיה בר דעת, האם שייך לקנות את החמץ במוצאי פסח מגוי קטן, קניית החמץ 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח תפס לבית הסוהר[ול שנוי גדבמוצאי פסח מג

שיעורי  ]האם יבערו, או שמא הוא חמץ של הגוי ואסור לשורפו[ מכר כל חמצו ומצא חמץ בביתו בפסח

 (10הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח )עמ' 

עשר    מית יגדיל תורה בעלזא, תשע"זהלכה יו ]ע"י הרב, מכירה עצמית, מכירה מרוכזת[  מכירת חמץ לגוי

 עטרות, תשע"ט

 וישמע משה, תשע"דרכב שנמכר לגוי במכירת החמץ, האם ניתן למוכרו בפסח לישראל? 

הלכה   ]שותפין, בית כנסת, דירה שכורה, אינו בבית בפסח[ ויות שונותמכירת חמץ השותפין בבעל

 ומית יגדיל תורה, תשע"זי

]יפוי כח מהמוכר לרב השליח, שטר מכירת חמץ והשכרת קרקעות הצעת נוסח לשטרות מכירת חמץ  

 ירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ' סו(  סן בשחרית, שטר שכירות מקום למכירת י"ג[בי"ד ני

]בעלות מכירת חמץ לאדם שבבעלותו מניות בכמה חברות שיש לכולן או לחלקן בעלות על חמץ 

ות נוספות ע"מ כסיטומתא, הגדררה בע"מ, חברה בע"מ כשותפות, חברה בחברה על חמץ, בעלי מניות וחב

המניות למשך  מכירתברה, חלחברה בע"מ, חמץ שאינו ברשותו, חמץ השייך למשקיע מחמת שותפותו ב

  דפי עיון, תשע"טהפסח, איסור חמץ שעבר עליו הפסח, תערובת חמץ שעבר עליו הפסח[ 

וישמע משה,  ]אסמכתא[ ועד הכשרותומכירת החמץ להכנסות מהבטיח שמונים אחוז מרב ש

 תשע"ז

עין יצחק,  מץ, מכירת חמץ דרך הטלפון[מקור מכירת חמץ, סוגי הקנינים, הערמה במכירת ח] מכירת חמץ

 תשע"ח

השוכר יחידת דיור מרוהטת או חדר במלון, בשטר המכירה בין הרב לגוי ]מכירת חמץ בדירה שכורה 

, לא ישכיר לו רשות להשכיר את הדירה לאחרמופיע במספר נוסחים שיש לגוי רשות לפנות חפצים, בשאין 

  מאיר דרך, תשע"ט מהמושכר[לגוי חלק 

 מחמדי התורה, תשע"ה   מכירת חמץ שבטלה, האם הואיל ביטול החמץ

 וישמע משה, תשע"ה  מכירת חמץ של חברה העומדת למכירה במכרז שייסגר אחר הפסח

ץ שלא ]מדין אפוטרופוס, מדין השבת אבדה, זכין לאדם, האם חמ ה, בלא ידיעתומכירת חמץ של חול

 מכתלי בית הדין, תשע"זנמכר באונס נאסר[ 

]המפרש ויוצא  כהוגן?הורים המתארחים אצל בנם בימי הפסח ומכרו את ביתם לגוי, האם עשו 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט-שיעורי ליל שבתבשיירה[ 

 דפי עיון, תשע"ד  ]מדין זכיה, זכין מאדם, אופנים אחרים[ מכירת חמץ בלא ידיעת הצדדים
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]האם יכולים לשוב לקנות חמץ זה אחר  גייר, והשאיר בן גוי ובן שהתגוי שקנה חמץ הקהילה ומת

ם דין הפסח, האם עבר הבן שהתגייר אך ירש את מחצית החמץ מאביו, עבר על בל יראה ובל ימצא, הא

  ע"חון, תשדפי עי החמץ כחמץ שעבר עליו הפסח[

 נוה ההיכל, תשע"ה    תורת יקותיאל, תשע"ה  מכירת חמץ בזמנינו

 (873(, תשע"ט )עמ' 198ירחון יתד המאיר )  ?להיהאם מותרת לכתח -מכירת חמץ לגוי 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט האם ראוי שלא לסמוך על מכירת חמץ?

אוסף גיליונות  -פניני הלכה  רת החמץ הנכנסת לתוקף אחר שביטלו ואינו שלובמכימנהג העולם 

 (מטישיבת מיר, תשע"ח )עמ' 

 (11אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ'  הוראות למכירת חמץ 

אזמרה  ]חמץ שיקנה לאחר מינוי השליחות, שליחות על דבר שלא בא לעולם[  מכירת חמץ מוקדמת

    (53לשמך, תשע"ט )עמ' 

]מכירת או השכרת הכלים שדבוק בהם חמץ, מכירת  מכירת חמץ ביאור כמה מנוסחאות ודיני שטר

אזמרה לשמך, תשע"ט  [, מכירת חמץ אשתו או אשה עבור בעלהחמץ גמור ומה צריך לפרט בשטר המכירה

    (36)עמ' 

 

 : ערב פסח שחל בשבת

 

  פסח )עמ' רסו( -בנתיבות ההלכה ]הגר"נ פרצוביץ זצ"ל[  שחל בשבת "פעאכילת סעודה שלישית בזמן 

 פסח )עמ' רסו( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד שוורצמן זצ"ל[ שחל בשבת "פאכילת מצה בעזמן איסור 

      

 :פסח שחל בשבת

 

 (סזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    יו"ט ראשון של פסח שחל בשבת

הראשל"צ הגר"י יוסף    האמת תורה דרכה, תשע"ושבת  ברכת מעין שבע כשחל פסח באי אמירת 

 עמ'( 200שליט"א, תשע"ה )

רצה או יעלה ויבוא בקידוש, נשים בברכת שהחיינו, שכח  ו, טעה]ויכולקידוש בליל פסח שחל בשבת 

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"חבברכת המזון ונזכר אחר ששתה כוס שלישית[ 

לרשות הרבים, כשם שאסרו ה ציאוי]שמא  דוע לא אסרו חכמים אכילת מצה בפסח שחל בשבת?מ

 עמ' קצו )מ"ג תירוצים( ,ה"עיון הפרשה תשע לולב, שופר ומגילה[

 מים חיים, תשע"ט   (51אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ'    אזמרה לשמך, תשע"טדיני ליל הסדר שחל בשבת 
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]הגדה היא ראשי פרקים, הגדה שגורה  ההגדה לאור הנר מחשש 'שמא יטה'? סרו קריאתמדוע לא א

הנר כי הלילה 'ליל שימורים', מדוע  על פה, סיפור ההגדה הוא מצוות עשה מהתורה, לא חוששים להטית

מצוות תלמוד תורה בכל ליל שבת אינה דוחה חשש שמא יטה, בכל ליל שבת יכול ללמוד דברים אחרים 

  מחמדי התורה, תשע"חפר[ בלא ס

 מ' כג(אוסף גיליונות, תשע"ח )ע-ראשי חבורות ישיבת מיר  בשבתשיעור כוס הקידוש בליל הסדר שחל 

]האם יחזור ויקדש או ימתין ? שתיית הכוסונזכר אחר  בברכת המזוןשכח להזכיר שבת בקידוש או 

לכוס שניה לאחר ההגדה ויקדש שם, ואם שכח בברכת המזון האם דינו כמי ששכח יעלה ויבוא והוי כלא 

 וסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כג(א-ראשי חבורות ישיבת מיר  ברך כלל, או יצא כבר בשתיית הכוס הראשונה[

שיעורי הגר"י היה עייף אחר הסדר וטעה והתפלל תפילת שבת חוה"מ במקום יום טוב שחל בשבת 

 ע"חנגר שליט"א, תשז

 

 מצריםפסח  הקרבת קרבן פסח: -ונשלמה פרים שפתינו 

 

בר מצרא ובן העיר[  ]והשלכה להלכות צדקה, ומקח וממכר, שכן ממש,הגדרת 'שכן' בפסח מצרים 

  (נירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ' 

)ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין  ]שתי מצוות דם מילה, ודם פסח[האם יש מצוה ב"דם המילה"? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כז(הערביים(  

עיון    מחמדי התורה, תשע"ח יו"ט[]ברית מילה שלא בזמנה אינה דוחה איך מלו ישראל בליל פסח? 

 הפרשה, תשע"ו )עמ' לח( לז תירוצים 

 ה"זרע ברך, תשע  )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערביים(הלל בשחיטת פסח מצרים 

 זרע ברך, תשע"זהאם קראו את ההלל בשחיטת פסח מצרים? 

]לא היו בשיעבוד, לא היו צריכים זכויות, מצרים? מה החידוש בכך שגם משה ואהרן קיימו את פסח 

 תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ו  לה זקנים[בן היה לשמירה, מלאכה בתלמיד חכם, חברוה שכוהקר

 שבילי פנחס, תשע"ח ]ר"ת לבתי מקדש: הר שדה בית תפילה[שבת קרבן פסח נלקח בעשור ביום ה

)מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם טעם הציווי לאכל את הפסח כשהם חגורים במתניהם 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(בידכם(  

 זרע ברך, תשע"זמה המיוחד בכך שאף משה ואהרן לקחו שה בעשור לחודש? 

אורות   הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  []אונס ורצון יחדמדוע לא הקריבו קרבן פסח בשנות המדבר? 

 הגבעה, תשע"ז

 מחשבה תורנית, תשע"ח"סדנת הגמילה" לעקירת תופעות שליליות, הנלמדת מקרבן הפסח 

המהפך הרוחני ערב יציאת מצרים, כל ראש משפחה הפך ל'כהן' כל בית ל'בית מקדש' וכל אחד 

 פניני אי"ש, תשע"ח ]קירוב[ניסה להשפיע על שכניו 

 ה"הגר"א גניחובסקי, תשע  ]ביציאת מצרים[ טלטול הנותר מקרבן פסח ביום טוב
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 פסח דורות הקרבת קרבן פסח: -ונשלמה פרים שפתינו 

 

שה תמים ) ]בטחון בה', בפרנסה[ות בו תקווה ומבטח כור אחדות הבורא ולתללז -אחד הוא אלוקינו 

 (הבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'   (זכר בן שנה יהיה לכם

ו, בפחות מחמישים איש, ]הקרבת קרבן פסח כשבנו ערל, שלא למנוי הקרבן קרבן פסח ע"י יצחק אבינו

 י"ד תירוצים (69שה, תשע"ג )עמ' עיון הפר   מעדני אשר, תשע"ג בבמת יחיד[ 

תורת הקרבנות,  על הלויים, חמץ של גבוה, כיבוד העזרה[ -]היכן, על מי הוא מוטל במקדש חמץ  בדיקת

  תשע"ז

]איסור כוהן 'כונן' בשתיית יין, האם כוהני בית אב ששרת בחג הפסח שתו בליל הפסח ד' כוסות? 

אברים, לא גזרו בליל פסח, שתו מיץ ענבים, האם מצוות ד' יה של מצוה, בלילה, כשאין מקריבים שת

  תורת הקרבנות, תשע"ט כוסות דוחה עבודה[

 תורת הקרבנות, תשע"ט ?האם יש מצוה לאכול הרוטב בקדשים ובפסח

 תורת הקרבנות, תשע"ט  אכילת פסח חי

 תורת הקרבנות, תשע"ט  שחיטת קרבן פסח לשם המנויים

 תורת הקרבנות, תשע"ט  ?אימתי ידליק הנרות ,שחט הפסח קודם התמיד

 (קיחירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'   כיצד נמנים על קרבן פסח? 

  פסח )עמ' רסב( -בנתיבות ההלכה   ערל באכילת פסח

 פסח )עמ' רפח( -בנתיבות ההלכה   מחוסר כיפורים בערב הפסח

 ג"מעדני אשר, תשע   ?שהחיינו בשחיטת קרבן פסחהאם ברכו 

לא בזמנה בחייב ת, מל מילה ש]פסח דוחה שב עשה שיש בו כרת האם דוחה לא תעשה שיש בו כרת

 עשר עטרות, תשע"ח  חייב חטאת[

 מעדני אשר, תשע"זהאם יש איסור למלוח קרבן פסח לפני צלייתו? 

 מעדני אשר, תשע"ז יד הנשה?האם קרבן פסח היה נצלה יחד עם ג

 מעדני אשר, תשע"ז האם בבית המקדש היו אוכלים קרבן פסח בהסבה?

 תשע"ז   תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו]שחיטתו מצוה בפני עצמה[  גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

 ו"שלמים מציון, תשע  כל קהל עדת ישראל( )ושחטו אותושלוחו של אדם כמותו בקרבן פסח  

]בתפילת חנה במקדש, מחיצה בשמחת האם היתה מחיצה באכילת קרבן פסח בין הגברים לנשים? 

הנשים מעזרת הגברים, חתונה, בית השואבה, בבית הכנסת בשעת התפילה, גובהה, כשניתן לראות את 

 תורה והוראה, תשע"ח ברכת השמחה במעונו[

 כאיל תערוג, תשע"חהוצאות למצוה עד חומש מנכסיו, במצוה שיש בה כרת  
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 תורה הטהרה, תשע"ח -שאל נא   הטהרה הנדרשת להקרבת קרבן פסח

   עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד(  קרבן פסח במצוות ]להתקרב לירושלים[ האם אדם מצווה לחייב עצמו

 מנחת אשר, תשע"ז

מלאכת    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח

 מחשבת, תשע"ז

  נועם אליעזר, תשע"ח)וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה'(  הכנה למצוה בקרבן פסח 

 הגר"א עוזר, תש"עסח   ור בקרבן פטומאה בציב

]אם יביאו את המים לירושלים יתקררו, ואם יביאו האם יתכן קרבן פסח המתבשל בחמי טבריה? 

הרמב"ם  יתר הבמות,א", בזמן האוהו חוץ לחומת ירושלים ונפסל כ"יוציאת הפסח לטבריה הרי הוצ

הביאו להלכה, תולדות האור או תולדות חמה, הבאת המים ב"טרמוס", טרמוס ככלי ראשון, עירוי 

לטרמוס האם הוי הטמנה, בישול בכלי שני, דבר חריף בכלי שני, חמי טבריה האם הם 'דרך בישול', המבשל 

  אוצרות אורייתא, תשע"ח פסח[ש כמבושל בבשר בחלב בחמי טבריה, מליח כרותח האם הוא כבישול, כבו

 כז תירוצים( עמ' קכט)ד "תשע ,עיון הפרשה

]קטן שהגדיל בספירת   ?ן בפסח שניהאם צריכים לשחוט עליו קרב שחטו עליו קרבן פסח והגדיל,

קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון האם ספירת , העומר, האם יכול להמשיך ולספור בברכה

אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור , גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, נחשבת כמעשה ספירה

קטן שאכל , האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני ן פסח והגדיל,שחטו עליו קרב, ולאכול כשנשתפה

, דיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ברכת המזוןלפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהג

, תמימות בספירת התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו קיים מצוות 

 עולמות, ג   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור  הקטן[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   שריפת עצמות קרבן הפסח האם אסורה כשבירתן?

 מגישי מנחה, תשע"ההערות במצוות הפסח לפי ספר החינוך  

 זרע ברך, תשע"ה  ע"י ישראל[]לא בא לכפרה, אכילה  ?האם יש מצוות אכילת קדשים בקרבן פסח

 תורת הקרבנות, תשע"ומסידור רבי יעקב עמדין זצ"ל   ]בערב פסח אחר מנחה[סדר אמירת קרבן פסח 

 תשע"ז  תשע"ז   זרע ברך, תשע"ו  ]שחיטתו מצוה בפני עצמה[גדר מצוות הקרבת קרבן פסח 

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]הלא גם פסח מדבר היה בשבת?[ספיקם של בני בתירא לגבי פסח בשבת 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  בדין אכילת שובע בקרבן פסח

, האיסור לבנות מקדש ומזבח כתבניתם ]כניסה למקדש בטומאת מת הקרבת קרבנות בזמן הזה

אין ריצוי ציץ, אין כהנים "מיוחסים" ות ללא נביא וללא סנהדרין, טומאה דחויה בציבור, ולהקריב קרבנ

לעבודת הקרבנות, בניית המזבח וקניית קרבנות ובגדי הכהונה מכספי שקלים שלא נאספו, המקום הראוי 

בנות עת התכלת, מהו הארגמן ממנו נעשה האבנט, הקרבת קרלמזבח, הכנת בגדי כהונה בהעדר חלזון לצבי

 עולמות, תכלשם "ריח ניחוח"[ 

 ים, תשע"טפרי ביכורהקרבת פסח במקדש ובזמן הזה 

 מגישי מנחה, תשע"ומומר באכילת קרבן פסח  
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"גאיסור אכילת קרבן הפסח חי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גכל דצריך? הרי הפסח נאכל רק למנויו?  

 ע"הגר"א עוזר, תש צלי אש בקרבן פסח 

 ב"עומקא דפרשא, תשע אכילתו   -קרבן פסח 

 ה"א גליציאנער שטיקל תורה, תשע  )האם הוא מדין 'למשחה'(אכילת קרבן פסח על השובע  

 ג"מעדני אשר, תשע  )בבית אחד יאכל(אכילת קרבן פסח בחצר הבית  

]קדושת גגות גגות בתי ירושלים ובבתים רבי קומות או רק בקומת קרקע?  אכילת קרבן פסח על

 (קהירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  ועליות בירושלים, גגות העזרה וגגות ירושלים[

]מדוע לא אפשרה התורה להקריב קרבן תודה מחלות מצה הכשרות טעם ביטול 'קרבן תודה' בפסח 

 ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל( אוסף גיליונות -עינינו גל  [לפסח? הודאה על הנס בפרסום או בצנעה

 מעדני אשר, תשע"ב  ני, איסור אכילת מצה בערב פסח שני[]דרך רחוקה בפסח שהערות בדיני פסח שני  

 ועשה פסח לה', תשע"ו עמ'( 181)מקדש הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית ה

במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח ] הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

שני במצב  אפשרות להקריב פסחראשון לפסח שני: האם מותר והאם חובה לעשות פסח שני. במידה ואין 

כזה משום שאין ציבור נדחים, יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם 

האם מה   .אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני

בו נוצרה מציאות של רוב הנוהג בכל אופן ש שנאמר שאין ציבור נדחה לפסח שני הוא דין כללי ועקרוני,

ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, או שזהו דין מסוים בטומאת מת, שנאמר כחלק מהכלל שטומאה 

ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח  ,דחויה בציבור וכחלק מההיתר לעשות פסח ראשון בטומאת מת

 ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' סג( [ן לעשות פסח שנישני שלא מחמת טומאת מת אלא מסיבה אחרת נית

 

 תפילות החג:

 

אוסף גיליונות פסח, -מרבני ישיבת מיר-פניני הלכה  ?תוספת יו"טזמן האם אפשר לומר הלל בבהכ"נ ב

 תשע"ט )עמ' עז(

 עולמות, קנ   תוספת שבת ויום טוב, וקיום מצוות החג בתוספת

במסכת , שביעי של פסחשל החג, בחול המועד ובביום א' , ]גדרי אמירת הלל בפסח הלל בפסחאמירת 

דפסח אין חלוקים ערכין מבואר מדוע אין "גומרים" את ההלל בחול המועד ובשביעי של פסח "

, ובנפול אויבך אל תשמח" לפי שנטבעו המצרים" והבית יוסף הביא עוד טעם בשם המדרש "בקרבנותיהם

אר בגמרא וביותר פלא לטעם המבואר במדרש, ולא הסתפק בטעם המבוגם ותמוה מדוע נצרך הבית יוסף 

מדוע אין חיוב לגמור הלל בימי חול המועד  טעמים נוספיםאת דברי המדרש, רק יא על המשנה ברורה שהב

על יציאת מצרים  מדין הודאהיש לעיין, האם החיוב הלל בפסח  בעיקר גדר דין אמירת, ושביעי של פסח

 הלל שלם מהתורההאם חיוב , חיובאו  הגמנירת הלל "בדילוג" בחול המועד פסח היא אמ, המועדאו מדין 

הלל  לא אמר, , וצ"ע בשיטת הרמב"ן שחיובו מהתורה האם בחול המועד פסח חיובו מהתורהמדרבנןאו 

]וצ"ע האם יש  לאומרו בחול המועד ובשביעי של פסח"תשלומין"  ביום טוב הראשון, האם יש חיובשלם 
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בחול קטן שהגדיל , אם לא אמרו עד שביעי של פסח[בין חול המועד לשביעי של פסח, ומה הדין נפק"מ 

ביום טוב הראשון כשלא היה בר חיוב, האם חייב לשוב ולאומרו בחול המועד הלל שלם  המועד פסח ואמר

 ראוי לדקדק לאומרו" , ועל כןמצות שמחת יום טוב באמירת הלל בימי פסח מקיים, כשנהיה גדול

הראשון, וביומו פסח בליל באמירת הלל חיוב נשים , אש חודשכהלל דיום טוב, ולא כבר במתינות ובשירה

יישוב דברי המדרש שאין אומרים הלל על טביעת המצרים, הסותרים את , בחוה"מ ובשביעי של פסח

 ההבדל בין אמירת הלל שלם, דברי הגמרא שדוד המלך לא אמר הלל עד שראה במפלתן של רשעים

 עולמות, שפא  ג בחול המועד ושביעי של פסח[לאמירתו בדילוג, והסבר אמירת הלל בדילו

 (קצהירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' מדוע אין גומרים את ההלל בכל ימי הפסח? 

לכבוד קרבן העומר, העומר חובת היום או מתיר בלבד, ]וע אין אומרים הלל שלם בט"ז בניסן? דמ

ירחון  [חמור משביעי של פסח אץ מדין 'מחרת השבת', נספח לקרבן המוסף, שלא יהיה העומר חובת היום

  (כח' ב(, תשע"ז )עמהאוצר )

 זרע ברך, תשע"ו   תרוקריאת ההלל בפסח מצרים ובפסח דו

 זר, תשע"הא עוהגר"  הלל בליל הפסח, ובשחיטת הפסח

 פסח )עמ' תכא( -בנתיבות ההלכה   הלל בבית הכנסת בליל הפסח

 רוממות, תשע"ו  כנסת ובתוך הסדר, מקורו וטעמוקריאת ההלל בליל הפסח, בבית ה

 

 בפסח: חלב ומוצריו 

 

מחלבות תנובה לפסח, מחמצת שיוצרה מחומרים שאינם כשרים, החלפת מזון ]הכשרת רפתות לפסח 

או גבינה  חמאההפרות, סימון הכשרות לפסח במוצרי תנובה, סימון הכשרות לפסח ע"י מדבקות, מריחת 

פסח, מוצרי מהדרין שבפסח הם בכשרות , חלב דל לקטוז בפסח, שמן קנולה בעל מצה למחמירים בשרויה

 כב(-, ב )עמ' הועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  ]הרב זאב ויטמן שליט"א[רגילה[ 

 נז()עמ'  ג, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  הרב זאב ויטמן שליט"א[]לב בפסח מוצרי ח

ולפסח ללא המתנה מעת  אלכוהול ממי גבינה, הכשרה מחלב נכרי]סוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 

 )עמ' נו, פה( זועדת מהדרין תנובה,  -בנתיב החלב לעת, שימוש באריזות נייר ופלסטיק בפסח[ 

ח, קש חיטה ]אריזות גבינה בפסח, חומרות בפסח, תחמיץ דגן בפססוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 

ור במפעל שבו לא ניתן לפגום יצי ,אריזות גבינה כשרות לפסח ,סוגיות הלכתיות -תפעול רפת  ,כמרכיב כשר

 ה[סקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל בענייני כשרות החלב בתנובי, פההיבט ההלכת -חומרות בפסח , את הקיטור

 קיט(-נד)עמ'  ד, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב 

שתיית מים מאגם , כשרות החמאה בפסח, מצה שרויה בחלב] תעשיית החלבסוגיות הלכתיות ב

 פה(-עב)עמ'  ה, ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב [   הכינרת בפסח

ועדת  -בנתיב החלב  ות בפסח[]איסור קטניות בפסח, חומרות וקולסוגיות הלכתיות בתעשיית החלב 

 צג(-, ו )עמ' פדמהדרין תנובה
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 מנהגי אכילה בפסח: 

 

]כשם  מדוע לא אסרו אכילת מרור ושתיית יין בערב פסח? - כילת מצה בערב פסחיסור אא

בנן, מדוע לא אסרו סוכה וד' מינים יכר, ולמרות שמרור וארבע כוסות דרשאסרו אכילת מצה כדי שיהיה ה

 כ''ז תירוצים עיון הפרשה תשעו )עמ' קפא( בערב פסח, מדוע לא אסרו מצה משום 'בל תוסיף'[

 פסח )עמ' רצו( -בנתיבות ההלכה  ]הגרב"ד פוברסקי שליט"א[סח איסור אכילה בערב פ

 פניני אי"ש, תשע"ז ]ומצות שנאפו "שלא לשמן"[אכילת מצות "חמץ" בערב פסח 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הרת מנהגי אבות, והאם מועילה התרת נדרים של הבנים  שמיר

 נוף

    מנחת אשר, תשע"ג   [הגר"א וייס שליט"א] ]באכילה, בשמן כותנה, בקינואה[קטניות בפסח 

]טעם האיסור, בחולה ובתינוק, כלים, כשמתארח, בתערובת בתבשיל, שמן סויה, כלי קטניות בפסח 

 פסח )עמ' שמד( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"נ אברג'ל שליט"א[ שרויה[

מותר לעשות פסק השו"ע כי  לכן]רק חמשת מיני דגן באים לידי "חימוץ" ולא אורז ודוחן, ו קטניות בפסח

קטניות בפסח, האם האיסור לאכול  אסרו אכילת גדולי הראשונים באשכנזאולם  בפסח תבשיל מקטניות

 בספק איסור קטניות", וכיצד מכריעים נדר", או איסור מחמת "מנהג", "תקנה", "רהגזיקטניות הוא "

 בשעת הדחקלבני אשכנז ]אכילת קטניות  האם ניתן להתיר את האיסורעוד יש לדון , לקולא או לחומרא -

קטניות , קטניות ששמרו עליהם מפני חימוץהאם מותר לאכול , לקטן ולחולהמאכלי קטניות , בשני רעבון

להשהותן בביתם לנוהגים איסור באכילת קטניות מותר , שנחלטו ברותחיםקטניות , שלא באו עליהן מים

קטניות בתבשיל  תערובת, הנאה משמן קטניות שנשרף, [במכירת חמץ]האם צריך למכור קטניות  בפסח

רד באכילת מנהג בני ספ, שנעשו מקטניות שמן ויין, בושלו בהן קטניותתבשיל שנתבשל בכלים ש, של פסח

לא לאכול קטניות, האם רשאי לעשות בן ספרד המחמיר , אזהרות לנוהגים היתר באכילת קטניות, טניותק

אשכנזיה שנישאה לספרדי או ספרדיה שנישאה , אשכנזי המתארח בבית ספרדי, למנהגו התרת נדרים

 גר צדק, כלםרשאי לבשל ביום טוב קטניות למי שאו האם ר באכילת קטניותנוהג איסו, הלאשכנזי

קפה  ,פיסטוקים,פיצוחים ]בוטנים הגדרת מיני "קטניות" לענין פסח: , מארצות אשכנז באכילת קטניות

אכילת קטניות בערב , לפתית וקינואה, מדוע לא נאסרו תפוחי אדמה ]כי עושים מהם קמח[, תה וקקאו

 עולמות, של  ר אכילת חמץ ועד כניסת החג[מזמן איסו פסח

אוסף גיליונות פסח,  'עין לא ראתה']בין ה'וויז' ל 'ג'י.פי.אס'[   אכילת אגוזים בפסח והקשר לקרבן פסח

  תשע"ט )עמ' סט(

שיעורי דעה ]שרויה קטניות, מנהגי האשה ומנהגי הבעל[ פסח גים שלא כמנהגו בהאוכל במקום שנוה

  אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מז( -

חיוב הבנים  -בות חיוב בנים במנהגי הא]  ?האם מחויבים בנים להמשיך מנהגי אכילה של אבותם

, אב שקיבל במפורש את המנהג גם על בניו, חיוב הבנים מדין קבלת הציבור או מכוח האב לקבל גם על זרעו

לנהוג במנהגי אבותיהם כאשר הבנים עצמם נהגו במנהג זה לאחר שהגדילו, או שבכל מקרה, כשנהגו כן 

זהירות ]האבות  תיהם תלוי בטעם למנהגרק בחיי האב משום כבודו בלבד, חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבו

בן שנהג [, שיטת אחד הפוסקים, והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרתת האבות כאו הכרע ,או חומרא

עולמות,   "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם[, כמנהג אביו אך לא ידע שיש במנהג זה משום גדר וסייג למצוה

  , תשע"ונוה ההיכל    שצח
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חילוק בין מנהג המון העם למנהג , מנהג האבות מחייב את הבנים] כוחם של מנהגי האבות בפסח

עין [ צריכים התרההמנהגים , שראלשעלו לארץ יתושבי חו"ל , מנהג שהמשיכו הבנים את אבותם, חידיםי

 יצחק, תשע"ט

ְוִלְפֵני  - למתירלפני עוור בין אוסר ]  ?האם ניתן להאכיל אורח המוזמן לפסח אוכל שאינו לפי מנהגו

רשאי להאכילו האם ]שאינו אוכל בשר שאינו "גלאט כשר"[,  סור במאכלג איהנוה, ִעֵור לֹא ִתֵתן ִמְכֹשל

, הנוהג בו איסור, רשאי להאכילו אדם הנוהג היתר במאכל האם וכן להיפך,הנוהג בו היתר. אדם 

לא יאכילהו ממידת חסידות האם , האיסור ניכרכאשר מעיקר הדין, או מחמת חומרא,  כשהאוסר נקט כן

בן ספרד  המחמיר בדבר האם מותר לו לבקש מהמיקל בכך לעשותו בשבת, כגון:] אפילו בדבר הניכר

בישול בשבת, הרוצה לבקש מאשכנזי שיבשל עבורו על פי מה שהתיר ' המחמיר כשיטת המחבר בהל

המחמיר ביציאת שבת כשיטת רבנו , האם רשאי לבקש מחברו שיעשה עבורו מלאכה קיבל שבת, הרמ"א

המחמיר לא לפתוח פקקי בקבוקים בשבת, לבקש מהמיקל בכך לפתוח , לאכהתם, לבקש שיעשו עבורו מ

  למות, שעחעו [ משלוח מנות בהכשרים שונים[ עבורו

 ר, תשע"ומנחת אש  (עמ' 16)הגר"א וייס שליט"א  ]ציליאק, מונו, עיכול[חולה במצוות החג 

 תורה והוראה, תשע"ד  אלכוהול ומוצריו לחג הפסח

 נר לשלחן השבת, תשע"ט  אי אכילת דגים מלוחים בפסח

 

 הגדות של פסח להדפסה:

 

 דברי יושר   עמ'( 77) ]מתוך גליונות דברי יושר[זהב יושר  -הגדה של פסח 

 הגדת 'והגדת'   עמ'( 50) וניםומשולב על פי ביאורי הראשהגדה של פסח עם ביאור קל 

 ועשה פסח לה', תשע"ו עמ'( 181)הגדה של פסח בשילוב ליל הסדר בזמן בית המקדש 

 הגדה להדפסה   עמ'( 42) הגדה של פסח מבוארת ע"י ש גד בהסכמת הרב אברהם יוסף

 

 ליל הסדר והלכותיו הנהגות רבותינו: 

 

 תשע"ה   כאיל תערוג, תשע"ו  הנהגות הגראי"ל שטיינמן שליט"א

 פסח )עמ' תי( -בנתיבות ההלכה הנהגת הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל 

 תשע"ז   התשע"   דברי שי"ח, תשע"ו  הנהגות הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 מכון משנת החפץ חיים   מכון משנת החפץ חייםליל הסדר במחיצת החפץ חיים  

]הגר"ש דבליצקי זצ"ל[ נא הערות הלכתיות על הלכות ליל הסדר לפי פסיקות ומנהגי הגר"א מויל

  ירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' ז(

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_59_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/378.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/378.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/378.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_28_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_28_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_27_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/18_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/hagada.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_59_77.8.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/hgdh_shl_pskh--tshb.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_12_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76.2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76.3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_69_79.pdf
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 קדש ורחץ: -סדר סימני ה

 

 קובץ גיליונות, תשע"ו )עמ' נג( מצוות שניתן לקיים בליל הסדרהששים וארבע רשימת 

פסח  -בנתיבות ההלכה   ]הגר"י פרלמן שליט"א[ ]קדש ורחץ כרפס יחץ[סימני ליל הסדר המקובלים 

 )עמ' שלט(

 

 ארבע כוסות:

 

]במקום צורך גדול האם יכול להתחיל את הסדר אצל משפחה א' עד לאחר לחלק ליל הסדר לשניים 

בית אחר, שינוי מקום במקום סעודה, הניח חברים, בההגדה ואת הסעודה יאכל בבית משפחה ב', קידוש 

 קובץ גיליונות, תשע"ו )עמ' עג(-הגר"א גניחובסקי כרפס שלא יפטור את המרור[לגבי ה

 עומקא דפרשא, תשע"ד תקנת ארבע כוסות בהלכה  

 שבילי פנחס, תשע"ה  תקנת ארבע כוסות באגדה

אסף אלוקים  -]פקיחת עיניים להודאה לה' על החסדים ה'קטנים', רחל אמנו  ארבעת לשונות הגאולה

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יא( -נחל אליהו  את חרפתי[

לקחתי, ומדוע לא 'והייתי', 'והבאתי'[ ]והוצאתי והצלתי וגאלתי ואלו הן ארבעת לשונות הגאולה? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(  []ו, ו )והוצאתי(

פרי ביכורים,   ]קידוש היום, סיפור יציאת מצרים, שמחת יום טוב[כוס הראשונה בארבעת הכוסות 

 תשע"ז

]כל אחד יגביה כוסו אף אם אינו אומר  בכוס ראשון במי שאינו מקדש בעצמוקיום מצוות קידוש 

 גם על אכילת המצה[ 'שהחיינו'נוסח הקידוש, מזיגת הכוס ע"י אחר, להודיע למסובין שיכוונו לצאת ב

  שלמים מציון, תשע"ח

שלמים מציון,  האם צריך יין אדום ממש, או די שנראה אדום[]לבן שערבבו בו יין אדום לצובעו  יין

 תשע"ח

]בשתיה רגילה לא ישתה כוסו בבת אחת, אך בד' כוסות לכתחילה רוב רביעית  שיעור שתיית הכוסות

 שלמים מציון, תשע"ח ת אחת ולא הוי גרגרן[ בב

שלמים  ]מלא לוגמיו שלו, ולפי הרמב"ם כוס המחזיקה רביעית, וישתה פחות[שיעור גודל כוסו של קטן 

 מציון, תשע"ח

עומקא  ]ארבע כוסות, שיעבוד מצרים וגאולה בגברים ובנשים, ארבע כנפות[ארבע לשונות גאולה 

 שפת אמת, תרנ"ב   ה, תשע"דדפרש

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף רבע כוסות כנגד ארבעת לשונות הגאולה א

 אמרי עזר, תשע"ח []ושיעור מלא לוגמיו ורוב רביעיתארבע כוסות 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_58_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_14_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_14_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/162_59_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_14_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_14_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_14_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_14_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_14_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/154_59_78.pdf
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 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"הת האם מעכבין זה את זה? ד' כוסו

 פסח )עמ' רצג( -בנתיבות ההלכה אדלשטיין שליט"א[  ]הגרי"גארבע כוסות 

הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה ברכה אחרונה על כוס ראשון, וגדר שיעור עיכול לברכה שלאחריה  

בנתיבות   ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[ )ט )עמ' נב"תשס עיון הפרשה,    מאור השבת, תשע"ו   הר נוף

   עמ' שלו(פסח ) -ההלכה 

יציא את כולם, או כולם ישתו חמר מדינה ]האם עדיף שישתה אחד יין וארבע כוסות מחמר מדינה 

 פסח )עמ' תיח( -בנתיבות ההלכה  בעצמם[

 מנחת אשר, תשע"ו  הגר"א וייס שליט"אכוסות, ובדיני הסבה  'ביסוד מצות ד

 מעדני אשר, תשע"חמזיגת יין לארבעת הכוסות ע"י אביו או כהן  

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף דיני ושיעור אכילת כזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם 

]יין משמח, יין צימוקים, יין קל, מיץ ענבים רואי לבוא לידי יין, ערבוב מיץ מיץ ענבים לארבע כוסות 

 עומק הפשט, תשע"זענבים ויין[ 

 מהדורה שניה, תשע"ו עמ'( 16)סיכום דיני יין ומיץ ענבים לקידוש כפי המציאות כיום 

 מאור השבת, תשע"וברכה אחרונה על כוס ראשון  

]אין עושין מצוות חבילות חבילות, במילת שני כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות 

תינוקות יחד, בהשקאת שתי סוטות, במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח, במצווה דרבנן, הואיל ואתעביד 

 מנחת אשר, תשע"ז קידוש והבדלה[ בה מצווה חדא נעביד בה מצווה אחריתי,

מצוות שתיית יין שביעית ומצוות , ובדין אין עושין מצוות חבילות חבילות]  יין שביעית לארבע כוסות

המצוות חלות ות שהן חובה, וכאשר שתי בקיום שתי מצו -"אין עושין מצוות חבילות חבילות" ד' כוסות, 

בקידוש ובד' כוסות יוצאים ידי , ושתיית יין זה לד' כוסות -ביעור יין שביעית בערב פסח  דיני, בזמן אחד

, הבדלה ביין של שביעית ]למקפידים האם יין שביעית בכלל זה חובה רק ביין הראוי לנסך ע"ג המזבח

 יכתמנהג שפ, יין זה ולשים היין על עיניו[ה, ולנוהגים לכבות הנר בלשפוך יין מעט יותר מהדרוש לסימן ברכ

בכוסות היין של שבע ברכות,  "אין עושין מצוות חבילות חבילות": , מעט יין באמירת דצ"ך עד"ש באח"ב

ברכה אחת על עירובי תבשילין , סנדקאות ומילה על ידי אדם אחד, בובפרט בשבע ברכות בליל הסדר

 עולמות, מח [נה לצאת בה ידי חובת ק"ש של ערביתקריאת שמע שעל המטה בכוו, חצרותעירובי ו

תורה והוראה,    ]או הסובל ממרור, קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב[מצטער בשתיית יין 

 תשע"ה

, צריך לדחוק עצמו ולשתות, שונאו, או שמזיקומפני  שותה ייןי שאינו מ] צער וטורח בקיום מצוות

כדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב  הסבלמה שיעור , לקיים מצות ארבע כוסות

לחלות, עלול צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם  מרורגם באכילת  האם, שיפול למשכבכאשר הדבר יגרום 

גדרי  מה הם , בשאר מצוותנזק לתינוק כשיגרם מצות מילהקיום , , האם מחוייב לאוכלוהשונא מרור

 פטור ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב  אוטער כתוצאה מכך יצאם החיוב לקיים מצוות, 

מ"ע , ובין מדרבנןאו מצוה  מדאורייתאהאם יש הבדל בין קיום מצוה , [כה בלבדבהלכות סואו בכל התורה, 

: טורח בקיום מצוות שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה.למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה  שיש בה כרת

, לילך לעיר אחרת לקיים מצוה לעקור מביתואם צריך המה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה, 

  עולמות, קצט   [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים  והטורח המרחק

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_59_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_04_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_24_25_26_27_28_29_30_31_32_33_69_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_12_59_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_58_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/149_58_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_107_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_58_76_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_27_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_14_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_59_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/199_.pdf
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]מה מידת המאמץ או הצער אותו חייבים להשקיע לקיום סדר צער כאב וסבל בקיום מצוות ליל ה

והוראה,  תורהאכילת מרור, מצוות דאורייתא ודרבנן[  המצוות, כשהמצווה תגרום לו חולי, שתיית יין,

 תשע"ט

רי דב  ]היכר לתינוקות, דיני הסיבה, יין אדום או לבן, ומיץ ענבים לארבע כוסות[עניני הלכה לפסח 

 הלכה, תשע"ו

]אין עושין מצוות חבילות חבילות, במילת שני כוס ברכת המזון בליל הסדר אחד מארבעת הכוסות 

תינוקות יחד, בהשקאת שתי סוטות, במצווה שאפשר לעשותה ע"י שליח, במצווה דרבנן, הואיל ואתעביד 

 מנחת אשר, תשע"ז חריתי, קידוש והבדלה[בה מצווה חדא נעביד בה מצווה א

]זמן קיום המצוות לכתחילה קידוש במקום סעודה, ועד חצות[ ברכת הגפן על כוס רביעית אחר חצות 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' נ( -ני הלכה פני

האם דינו כשכח יעלה ויבוא בסעודת ]שכח להזכיר פסח בברכת מעין שלוש אחרי הכוס הרביעי 

 שבת וחג שמחויב בה, וחוזר, או שפטור שכן יכול לצאת גם ברוב רביעית או בחמר מדינה, ואינו חוזר[

 שלמים מציון, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]שתיית יין לארבע כוסות[איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו 

 

 כרפס:

 

או כזית, כזית קטנה,  ]הכנת מי המלח מבעוד יום, שיעור הכרפס פחות מכזיתתו וטיבולו הכרפס אכיל

בנתיבות הגר"צ ובר שליט"א  ברכה אחרונה אחר הכרפס, אכילת הכרפס שבקערה, הסבה בכרפס[

  ז(פסח )עמ' תפ -ההלכה 

 (קסחירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  השיעור המובחר לאכילת כרפס

 

 יחץ:

 

]הדינים הנלמדים מ"לחם עוני", באיזה מצה יוצאים ידי חובה, על איזה מברך המוציא, גדרי מצוות יחץ 

חם משנה, כמה מצות מניח בקערה, מתי מקיימים מצוות יחץ, היכן מניח את הפרוסה כמה מצות צריך לל

בשעת הברכה, יש לו רק שתי מצות מתי יבצע, האם יוצאים ידי חובה במצה פרוסה, אין לו מצה האם 

  פסח )עמ' שכא( -בנתיבות ההלכה   [הגר"נ קסטנר שליט"א] ב בסיפור יציאת מצרים[חיי

 

 דיני הסבה בליל הסדר:

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"האכל מצה בלא הסבה, האם כשחוזר ואוכל צריך גם לברך? 
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 מעדני אשר, תשע"ום יצאה ידי חובה? אשה שאכלה מצה בעמידה, הא

 מעדני אשר, תשע"והאם מותר להסב כבר בברכה או רק באכילת המצה ושתיית היין?  

   שלמים מציון, תשע"ושתיית ד' כוסות, כשהתחיל לשתות בלא הסבה 

הגר"א  ]מסופק אם הוא חייב, כגון שסועד עם רבו, או מסופק בפועל האם אכל בהסבה[ ספק הסבה 

 גניחובסקי, תשע"ז

 ח )עמ' תמג(פס -בנתיבות ההלכה  ]פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ הסבה בד' כוסות

 פסח )עמ' רסט( -בנתיבות ההלכה ]הגרא"ב פינקל זצ"ל[ הסבה במצה ובארבעת הכוסות  

]שכח יעלה ויבוא במנחה של ר"ח אכל בלא הסב, ואוכל שוב והגיע רבו או חלה ואינו יכול להסב 

 פסח )עמ' רעז( -בנתיבות ההלכה    ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ לומין[תש יתפלל בערבית האם

 פסח )עמ' תכב( -ת ההלכה בנתיבו  הסבה בפני רבו

]בזמננו, הסבה דרך ישיבה, כשרגליו על מטה, הסבה דרך שכיבה, הסבה על  מצוות הסבה ואופן קיומה

 -פניני הלכה ברכי חברו, לא יטה על פניו, הסבה ליד שולחן, הסבת נשים, שתיה ע"י קשית, הסבת ימין[ 

 ר, תשע"ח )עמ' פג(אוסף גיליונות ישיבת מי

  (יגירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ'  גדרי הסבה בליל פסח

 עומק הפשט, תשע"ז]רווקה, נשואה, אשה חשובה[  הסבה בנשים 

דעת הרמב"ם שחיוב , אם צריך לחזור ולשתותהשכח ולא היסב ]דין הסבה, בזמן המשנה, ובזמן הזה 

ושתה בלא  ההסיבה בשעת אכילה ושתיה, ובשאר אכילתו אם היסב הרי זה משובח וצ"ב בדעתו בדין אכל

 לדברי, או חלק מחיוב מצות אכילת מצה ושתיית ד' כוסות מצוה מיוחדת בפני עצמה -הסבה , הסיבה

הגרי"ז נחלקו הרא"ש והרמב"ם ביסוד גדר חיוב ההסבה, אם הוא מצוה מיוחדת לעצמה ]הרא"ש[ או 

ריך לחזור ולאכול חלק ממצות אכילת מצה ושתיית ד' כוסות ]רמב"ם[ ונפק"מ לענין אכל בלא הסבה אם צ

דברי הגרי"ז צ"ע מדברי הרמ"א שנקט הן כהרא"ש והן , וכן לענין חיוב הסבה בשאר הסעודה שנית,

ביאור הגרצ"פ פרנק דאין מחלוקת, ולכו"ע ההסבה היא מצוה נפרדת, וכשצריך לחזור ולאכול , כהרמב"ם

 והשתיה כי בכך מראה דרךהיינו כדי לקיים את מצות ההסבה, אשר קיומה הוא דווקא בשעת האכילה 

, לא יצא[ מצות הסבה יצא, ורק ידי חובת קיוםמצות אכילת מצה ]וכשאכל ללא הסבה, ידי חובת  חירות

 עולמות, רחצ[ פרטי קיום מצות הסבה למעשה

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יג(]כיצד שייך דין עבד עברי כיום[ הסבה בעבד עברי בזמן הזה 

 

 סיפור יציאת מצרים: -והגדת לבנך 

 

האם ]? מדוע אב אינו מחויב לדאוג שבנו יהיה עימו בליל הסדר כדי לקיים מצוות 'והגדת לבנך

של מצוה כדוגמת סוכה  ההיכי תימצי לקיום המצוה, ככל חפצא המצוה מוטלת על האב, והבן הוא רק

ונפק"מ בבן חו"ל  ה. ולולב, או שמצוה זו היא מהמצוות של הבן המוטלות על האב כדוגמת מצות מיל

שהגיע להתארח אצל בנו בארץ ישראל, האם הוא מחוייב במצות "והגדת לבנך" ביו"ט שני, דאם זה 

ב ביו"ט שני, אך אם זה ממצות אב פטור שהרי בנו הגר בא"י אינו חייה ,ממצוות הבן המוטלות על האב

במי שיש לו כמה בנים סביב לשולחנו, האם צריך שכל אחד וכן האב גרידא אין מצב הבן משנה מאומה, 
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מן הבנים ישאל את שאלת "מה נשתנה", או מספיק שרק בן אחד שואל, דאם זה חיוב של הבן א"כ על כל 

טל על האב בדרך שאלה ותשובה א"כ די בבן ב לשאול את אביו, אך אם זה חיוב שמובן ובן מוטל החיו

אברך שיש לו בן יחיד, וחמיו של בנו יחידו הזמין אותו אליו לליל הסדר ב. אחד כדי לקיים את מצות הא

, לחו"ל, והסתפק האם לאפשר לבנו לנסוע אליו, או להשאירו בארץ כדי לקיים על ידו מצות "והגדת לבנך"

שהרי אם בנו לא שואלו, אשתו שואלתו, ואף שהתורה אמרה "והגדת והשיבו שאין ענין למונעו מלנסוע, 

י, שיעורי ליל שיש [דיבר הכתוב בהוה שבדרך כלל הבן שואל אבל המצוה מתקיימת באשתו כמו בבנו "לבנך

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז

]החשיבות בזכירת יציאת מצרים חידשה מציאות בעולם ורק על ידה יכולה להתגלות התורה 

ים, הים הוא 'מים שאין להם -החיוב לספר ניסים שנעשו ע"י משה רבנו, היציאה ממצרהיציאה ב"אביב", 

 סת התורה בלי גבול, יציאת מצרים היאסוף' יציאת מצרים יוצרת מציאות חדשה בעולם כולו וכך נתפ

ע"פ הגר"מ  -חשבתי דרכי  מאורע עולמי ולא רק יציאה פרטית שלנו, הייחוד בניסים שנעשו ע"י משה רבנו[ 

 (אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח ) עמ' ה -שפירא זצ"ל 

שוב?  את מצריםן חו"ל המבקר בארץ את בנו הישראלי, ונוהג יו"ט שני, האם חייב בסיפור יציב

האם יש ענין לבן לשאול את הארבע קושיות לאביו? והאם מקיים האב מצות סיפור יציאת מצרים, של ]

פניני חשוקי חמד,     שלמים מציון, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ז  [ך, כשהבן פטור ממצה ומרור?'והגדת לבנ

 תשע"ט

 הגר"ש ] יסוד האמונה בהעברת אב לבנו -סיפור יציאת מצרים למצוות והגדת לבנך  הקשר בין

  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' כו([ גלאי שליט"א

  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  לב([  כהן שליט"א]הגר"ד  הודאה וקבלת עול -הגדה של פסח 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' לו( [רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א] "והגדת לבנך"

מצוות השיעורים על סדר     מעדני אשר, תשע"ומדוע לא נתקנה ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים? 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  מ( -ייבר שליט"אבונם שר הגרי"ב –

 כאיל תערוג פסח, תשע"ו  זצ"לקונטרס בענין "חינוך" במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

 להתעדן באהבתך, תשע"זמבחר שאלות לליל הסדר 

 שע"טה, תאספקלרי  זאת לכם?מה העבודה ה

פסח  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ד כהן שליט"א[פניו כשמצה ומרור מונחים ב - סיפור יציאת מצרים

  פסח )עמ' שלא( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"י בורגר שליט"א[   )עמ' ש(

 פסח )עמ' שיא( - בנתיבות ההלכה]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[ כל הלילה  -סיפור יציאת מצרים 

 (קנטירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' דעת הרמב"ם בעניין סיפור יציאת מצרים 

 (קסגירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ' השינויים בליל הסדר 

]נרדם באמצע, להאריך בפרטים, בשבת הגדול, חשש בל תוסיף, מדוע אין חיוב סיפור יציאת מצרים 

חייבות או חלק  -ברכה על מצוה זאת, ההבדל בין חובת זכירה של כל השנה, נשים בסיפור יציאת מצרים 

אוצרות ויים בסיפור ההגדה, סיפור ההגדה עד חצות[ ול מארבע כוסות, נשים העורכות סדר לעצמן, כהנים

 תשע"ט  אורייתא, תשע"ח
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]מדוע הפסיקו התנאים שהיו עסוקים במצוות סיפור  שמעהפסקה מסיפור יציאת מצרים לקריאת 

עוברת כי רק  אינה המצוה ,יציאת מצרים בשביל קריאת שמע, והרי 'העוסק במצווה פטור מן המצווה'

 ט )עמ' צה(  י' תרוצים"עיון הפרשה, תשס  [ן קריאת שמע ולא סוף זמן קריאת שמעהגיע זמ

מצה ]או בשואה כשלא היה סיפור יציאת מצרים בחדר מיון כשהאדם מצוי בצום מסיבה רפואית  

 ח(פסח )עמ' של -נתיבות ההלכה ב ויין[ ]הגר"י ליברמן שליט"א[ 

וגם חמץ לנגד עיניו, האם יצא ידי חובת סיפור חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ 

  רץ כצבי, תשע"ח]כשמצה ומרור מונחים לפניך, ולא כשמצה וחמץ מונחים לפניך[  ?יציאת מצרים

שיעורי ליל  ?הצריך לאכול חמץ משום פיקוח נפש האם יכול לקדש על הפתבחו"ל אסיר יהודי 

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ז -שישי 

צות הסיפור רק לבן ולא לבת, האם בת קטנה האם מ]והגדת לבנך  -מצוות סיפור יציאת מצרים 

, כשם שיוצא האב יוצא מדין שליחות -לנכד  מותרת לאכול מצה בערב פסח, כשסבא מספר את ההגדה

 ם מציון, תשע"חשלמי  מצוות תלמוד תורה כמלמדו תורה בתלמוד תורה ולא בעצמו[

סיפור יציאת מדוע הרמב"ם השמיט את מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום, ומה את מצות 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' יג(-פניני זאת ליעקב מצרים?

על קיום  האם מותר לנשים לברך] מצות עשה שהזמן גרמא -חיוב נשים בסיפור יציאת מצרים 

הגדרת מצוות עשה , פרטי המנהגים למעשה, [ציצית, שופר, סוכה ולולבמצות עשה שהזמן גרמא ]כגון: 

 במצות סיפור יציאת מצרים, נשים חייבות[, דעת החינוך שספירת העומר והבאת ביכורים], אגרמשהזמן 

מצות ב, ציאת מצריםבזכירת ימחלוקת הפוסקים האם נשים חייבות , והרי זו מצות עשה שהזמן גרמא

בספירת   , ברכת האילנות, ברכות השחר, פסוקי דזמרה,  בבהבדלה וברכת הנר בהבדלה, קידוש לבנה

 ד"הגר"א עוזר, תשע  עולמות, רמ  הגדת לבנך(ו) ההלכה והמנהג למעשה[ - העומר

 מעדני אשר, תשע"ההמרבה לספר 'הרי זה משובח' או חיוב מעיקר הדין  

]הגר"פ בירנצוויג שליט"א[  ]בין לשון הרמב"ם והגר"א[ ?נזכר משה בסיפור יציאת מצריםמדוע לא 

 פסח )עמ' שכט( -בנתיבות ההלכה 

 מאור החג, תשע"ה   מעיינות מהרצ"א, תשע"הדיני סיפור יציאת מצרים  

 שלמים מציון, תשע"וכיסוי המצות באמירת "והיא שעמדה" 

הרב יצחק רובין, קהילת  חד קורא את ההגדה וכולם שומעים, וכאשר יש סב אב ובן כיצד ינהגו א

   ני אשר, תשע"ומעד   בני תורה הר נוף

 עולמות, רא  בסיפור יציאת מצרים שומע כעונה

 

 עשרת המכות:

 

 מחמדי התורה, תשע"ו  הסימנים במכות מצרים

 בית שלמה, תשע"ו  הקשר בין מכות מצרים לשמירת הלשון
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 יששכר, תשע"הנר   הקשר בין מכות מצרים לאמונה בה'

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  נ( -ד קוק שליט"א"הגר-שפתי כהןמכות מצרים 

]יציאת מצרים ע"י הקב"ה בעצמו הכאה רוחנית בשם המפורש  -צעות המטה מכות מצרים באמ

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תשע"טהם[ לקיים הבטחה לאבר

 

 דם

 

 ערב פסח, תשע"ותיאור מכת דם ע"פ מדרשי חז"ל  

 מרבה תורה, תשע"ז ששתית ממנו, זכויות אדם או חובות אדם[]בור הכרת הטוב לדומם 

מרבה תורה,     במשנת הפרשה, תשע"ו  ]הכרת הטוב לדומם[ ת היאורהכרת הטוב, מאי הכאת משה א

 שיחת הרב אליהו אליעזר דסלר, תשע"ז    בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז    תשע"ז

' מכיר טובה, ושאינו מכיר טובה נקרא נבל, כבהמה 'אדם] הכרת הטוב, מאי הכאת משה את היאור

    משנתה של תורה, תשע"ח  הכרת הטוב לדומם[במותה שהיא נבלה, וכצמח שנותק מן החיות שהוא נובל, 

אה ממעשה נס, נס על טבעי ונס הנראה טבעי, ]הנהתעשרות ישראל ממכירת מים למצרים במכת דם 

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז   עומקא דפרשה, תשע"ג  צירוף למנין אדם שנברא בספר יצירה[

 

 צפרדע

 

 שע"וערב פסח, תתיאור מכת צפרדע ע"פ מדרשי חז"ל  

]מסירות נפש לנצור לשון גבוהה ממסירות שכרם של הכלבים לדורות מול שכר הצפרדעים לשעה 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ח( נפש לקפוץ לאש, לשון הרע, אדם לחברו[

]והאם יש ק"ו לבני אדם שלא נצטוו במפורש,  ?כנס לתנורהאם היה ציווי מפורש לצפרדעים להי

 וד, תשע"והאיחוד בחיד   שלמים מציון, תשע"חחיוב כללי וחיוב פרטי[  

]מדוע ביקש משה שתישארנה גם לאחר סיום המכה? מדוע ביקש פרעה שיסורו רק  מכת הצפרדע

שמופיעה בפרק למחרת? למה נבחרה הצפרדע להיות המכה הראשונה מבין החיות שבמכות? מהי התוכחה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  שירה של הצפרדע לדוד המלך?[

 יחי ראובן, תשע"ז  המצרים הביאו עליהם את מכת צפרדע מחמת כעסם

 מעדני אשר תשע"ג  האם אפשר לעשות כשפים במקום שיש מים?

 

 כינים
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 ערב פסח, תשע"ותיאור מכת כינים ע"פ מדרשי חז"ל  

 מעדני אשר, תשע"ד  בארץ גושן אצל בני ישראל? הייתה גםהאם מכת כינים 

 האיחוד בחידוד, תשע"גמדוע הודו החרטומים במכת כינים? 

 

 ערוב

 

 ערב פסח, תשע"ותיאור מכת ערוב ע"פ מדרשי חז"ל  

]אדני השדה, הרגשה טבעית לבעלי חיים, לצמצם הנס, לא  הקשר בין מכת ערוב ל"אדמת מצרים"

  אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יא( -ליהו נחל א דובים ולא יער[ 

 

 דבר

 

]המכה בפטיש, היד החזקה בהגדה, הכבדת לב פרעה, הרס הכלכלה המסחר המיוחד במכת דבר 

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  והתעבורה במצרים[

 פניני אור החיים, תשע"ז   במשנת הפרשה, תשע"ה  קנה ישראל במכת דברהאם מתו ממ

]פדיון הבן למי שאביו גוי ואמו ת שאביו מצרי גדרת "מקנה ישראל" בהמתו של בן אשה ישראליה

 עשר עטרות, תשע"ח  בת לוי[

נחל אליהו    בארה, של תורה, תשע"ג הקשר בין יראת השמים של המצרים לחששם מפני המכות 

  אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יב( -

 

 שחין

 

]מכת שחין היתה מדוע מכת שחין בוצעה ע"י משה למרות הכרת הטוב מן הגחלים בבית פרעה 

המכה היתה בידי שמים, הבדל בין הכאה י מצרים, כבשן, הכרת הטוב לדומם, לא לקו כל גחל ע"י פיח

 (עאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   דרך ביזיון לזריקה, מהגחלים גם ניזק[

 

 ברד

 

 אורייתא, תשע"ב   הברד והשלג בהלכה

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"זמדוע דווקא במכת ברד יצא משה מן העיר? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח גוריםראויים למ ברד לא ירד על בתים גם אם אינם
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ופרעה דווקא לאחר מכה זו? מה קרה לאותם  נפתחו פיותיהם של בנ"י מדוע] מכת הברדבמיוחד ה

שיעורי מגפותי'?[ כל מדוע הקב"ה קורא למכה זו ' רו ?אבנים שנשארו בשמים לאחר תפילת משה שייעצ

 הרב רוזנבלום, תשע"ב

אוסף גליונות ישיבת  -ינו גל" מאמרי "עינ  ומגוג, מוחזקות בידי משה[]אבני אלגביש, גוג ניסי מכת הברד 

   מיר, תשע"ח )עמ' יט(

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח )ה' תירוצים(  ]מפסוק במכת ברד[מכת בכורות שקולה כנגד כל המכות 

יטים ויורד ברד, חייב להציל את הקשות ולא את ]שומר ח ודאיוהצלת ספק על חשבון אי הצלת ה

  ואותן הציל, וכן בהצלה משריפה[ הרכות, וכשיש קשות שודאי ינזקו ואחרות שהן ספק קשות ספק רכות, 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו

 

 ארבה

 

'ולמען תספר  -נאמר מכת ארבהלהגיע? מדוע דווקא ב אמורהן ידע משה איזה מכה מהיכ]מכת הארבה 

 תשע"ד ,שיעורי הרב רוזנבלום   ['? איזו 'התעללות' מיוחדת הייתה במכה זו?ובן בנךבאזני בנך 

]יש לעיין מדוע עניין סיפור יציאת מצרים מוזכר דווקא במכת   כת ארבההזכרת ענין ה'סיפור' במ

ארבה. וביותר מפורש בבעלי התוספות כאן שכשאמר ה' למשה "ולמען תספר באזני בנך" רמז לו על מכת 

 )עמ' קו'( מג תרוציםח "תשע ,עיון הפרשה  ארבה[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(  מכת ארבה היתה גם בשבת?

]כתב בעל הטורים שהארבה נח בשבת, והרי מנוחה מאכילה לא נחשבת  מנוחת הארבה ביום השבת

תוב בהם למען ינוח לא מונעם מלתלוש ולאכול שהרי מניעת אכילה היא צער שכמנוחה שהרי שור וחמור 

עיון הפרשה תשסז   ולא מנוחה . ועוד קשה מדוע במכת ארבה דווקא זכו גם המצרים למנוחה ביום השבת[

 טז תרוצים(  )עמ' נח'

 

 חושך

 

 ב"פניני גבורת עקיבא, תשעות או העדר  אמצי -החושך 

    היפוך של לילה לבן[ -]המשמעות לגבי מקומות שמספר חודשים חושך  ות או העדראמצי -החושך 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ?שני סוגי ימי אפילהנועדו ולמה למה נועדו ג' ימי האור לישראל, 

]היו שוטרי פרעה וספגו מכות להגן על אחיהם, לא שעים במכת חושך? כיצד לא מתו דתן ואבירם הר

   בארה של תורה, תשע"ה   באר הפרשה, תשע"ז )עמ' יט( מתו בחושך ולא טבעו בים סוף בזכות זאת[ 

 ג"אשכול יוסף, תשע

 ב"שערי מדע, תשע  האם אכלו המצרים?  -בימי החושך 
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 (יאבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'    מדי שבת, תשע"ז מכת חושך  -העדר כח הנתינה 

הבית אורה, אור הגנוז, ]ליהודים היתה אורה, נמלא האור המיוחד שהיה לבני ישראל במכת חושך 

 יח(אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  - מאמרי "עינינו גל"  קץ שם לחושך[

 

 מכת בכורות

 

במשנת   היו בפועל[שאר המכות ורוחנית,  ת]מוות פאסיבי כתוצאה מהתרחשוהמיוחד במכת בכורות 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   הפרשה, תשע"ו

 האיחוד בחידוד, תשע"ח   ]בכור השפחה או בכור השבי[מי מהבכורים מת? 

במורא ]בזכות האבות או בזכות עצמם, ההבטה בפורענות הרשעים, האמונה של ישראל במכת בכורות 

 נועם אליעזר, תשע"ח  גדול לעיניך, ותחזינה עינינו[

נועם  ]מי הכה ואת מי, ולשם מה היה צורך בנתינת הדם על המשקוף[ הכאת המצרים במכת בכורות 

 יעזר, תשע"חאל

]עצמי ובשרי, לבן מול יעקב, התגלות הקב"ה, גילוי עצם  מכת בכורות היא עצם יציאת מצרים

 וסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' ז(א-שפירא זצ"לר"מ הג במשנתו של-חישבתי דרכיהמציאות[ 

 ד"תורה והוראה, תשע ענישה קולקטיבית  

 

 רחצה: 

 

כביצה פת, האם אכילת  ל]אין ליטול ידים בברכה אלא אם כן אוכברכה על נטילת ידים בליל הסדר 

 (קעטירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  האפיקומן מצטרפת[

 

 מצה:מוציא 

 

]האם איסור חמץ כבר היה בפסח מצרים, מצוות על מצות ומרורים יאכלוהו, מצת מצרים ומצת דורות 

 (עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'   ומצוות בערב תאכלו מצות, שימור מצה לשמה[

 שע"טה, תאספקלרי  ?הבצק אותו הוציאו בנ"י ממצרים, כיצד אפאוהו, ולצורך מה

יעזר, נועם אל  ]לא החמיצו בגלל מהירות הדרך, או מחמת המצוה[המצות שאפו בצאתם ממצרים 

 תשע"ח

הגר"ע קורח ]ביאור טעמי המקרא על הפסוק : "אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ" 

 פסח )עמ' שמב( -בנתיבות ההלכה  [שליט"א

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47444
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_15_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_59_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_69_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_69_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_15_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_07_59_78.pdf


 

 מאותלצפיה ב

ורים על שיע

 פסח

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

לידי חימוץ, אינו גידולי קרקע, אינו מחמשת מיני  ]אינו באהאם יצאו ידי חובת 'מצה' באכילת המן? 

  עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מד( לה תירוציםדגן, קנו מהגוים[ 

    , תשע"גמעדני אשר]ברכת המצוות בעמידה[   ?מדוע יושבים בברכת אכילת מצה

טרוח ל]ספק בקיום מצוות, ספק ספיקא בקיום מצוות,  ?מסופק אם אכל מצה ולפניו מצה ספק כשרה

אוסף גיליונות -מרבני ישיבת מיר-פניני הלכה ללכת למקום שספק אם יקיים שם המצווה, באתרוג ובשופר[

  פסח, תשע"ט )עמ' עט(

תיבות בנ]שפטור מברכה, אך איסורא איכא, האם מצוה קיים[ ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ אכל מצה בטפל 

    פסח )עמ' רעח( -ההלכה 

, אם אוכלים מהמצה ]עורך הסדר והמסוביןאכילת שני כזיתים מצה אחר ברכת על אכילת מצה 

 ן, תשע"חשלמים מציו שבקערה שני כזיתים אך אם אוכלים מצה ממקום אחר די בכזית אחד[

 זגניחובסקי, תשע" אהגר"האם יצא ידי חובה?  ]פירות גינוסר[אכל מצה כשהיא טפילה לפרי חשוב 

 (עדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  ]טעמים רבים ורמזים[מדוע המצות עגולות? 

]אחר שיצא באתרוג כשר כבר א"א לצאת באתרוג וין לקיים את המצוה מדאורייתא באיזו מצה יכ

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כ(-ראשי חבורות ישיבת מירמהודר[ 

אם עברה כלל או מצוה הבאה בעבירה, ]אכילת מצה כשהיא סכנה לו, אינה מצוה אכילת מצה לחולה 

הסכנה באמצע הלילה, חולה שיכול לאכול מצה שרויה או מפוררת, יכול לאכול רק כזית יאכלנה 

כאפיקומן, שיעור כזית מצה לחולה, אינו יכול לאכול כזית האם יאכל פחות מכזית, לא אכל מצה כלל 

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חכיצד יקיים כוס שלישי של ברכת המזון[ 

]האם בערב יום טוב, ביום טוב עצמו לפני ? כשאין לו שיניים וצריך לפורר את המצה, מתי יפוררה

פניני חשוקי חמד,  להגדה[בהרכה על אכילת מצה, או אחר הברכה, יש לו מצות נוספות שלמות ל'לחם עוני' 

 תשע"ט

]כזית למצה לכורך, למרור, לאפיקומן רביעית לארבע כוסות, וחישובם, שיעורי אכילה בליל הסדר 

 תורה והוראה, תשע"ה לבריא ולחולה[

]אין כזית לכולם, יחלקו לכל אחד פחות מכזית, או יעדיפו את הכהן, בעה"ב גורל, חצי שיעור במצה 

 עולמות, תיג חייך קודמין[

 עולמות, רמח גניבת חפצי מצוה מהודרים[]גזל מצה מהודרת והחזיר מצה כשרה 

 מאור השבת, תשע"ד  שיעור כדי אכילת פרס במצות

פניני   ]ביטול מלאכת שמים[ ?כילת מצה, האם יכול לתובעו על כךשבר שיניו של חברו, ומנעו מא

 (מקי חמד, תשע"ח )עמ' חשו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גהאם ניתן לכתחילה לפורר את המצה, להקל באכילתה?  

 וישמע משה, תשע"ה  האם מותר לתת לקטן לאכול מצה בליל הסדר קודם ההגדה?

ת, קובץ גיליונו-מנחת דבר  הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א עוזר, תשע"ה]עשה דוחה לא תעשה[ מצת טבל 

  פסח תשע"ט )עמ' ט(
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]הנמנע מאכילת מצה בליל פסח מכין אותו, היאך מכין, תוך הזמן יכול עוד לאכול, כפיה על אכילת מצה 

 קובץ גיליונות, פסח תשע"ט )עמ' ט(-מנחת דברלאחר הזמן מה טעם בהכאה[ 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' לח( יז תירוצים  איסור טבל[]עשה דאכילת מצות ידחה מצת מצוה מקמח טבל 

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף  ]לכתחילה, ואם שכח עד ליל הסדר[בדיני הפרשת חלה  

רובין,  הרב יצחק    נר יששכר, תשע"ד  ?האם צריך להקנות את המצות לאורח, כדי שיצא ידי חובה

  קהילת בני תורה הר נוף

]"בעלותו"  ?האם יצא ידי חובת אכילת מצה ,חבר קיבוץ האוכל בחדר האוכל המשותף לקיבוץ

  רץ כצבי, תשע"חשל חבר הקיבוץ על החמץ המשותף, בעבר ובהווה, האם דינו כחברה[ 

עבד כנעני שאכל מצה בליל הסדר ואח"כ נשתחרר גר שנתגייר בערב פסח מל בעיו"ט וטבל 

האיחוד בחידוד,  צה כשיאכל מצה שוב יחזור ויברך והעבד ספק אם יברךביו"ט אחר אכילת מ

 תשע"ג

 (פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' סהיכול לקיים מצות אכילת מצה או לפדות את בנו? 

 )עמ' נד)ג "תשע ,עיון הפרשה 'לכם' במצת מצוה ואורח אצל בעל הבית

]חיוב שכר פועל בכסף או בשוה פועל במאפיית מצות סיכם לקבל מצות בשכרו, וחזר בו ודורש כסף 

 מכתלי בית הדין, תשע"ח כסף, תשלום מהמוצר אותו יצר העובד, חזרה מסיכום[

 (עמ' נד)ב "תשע ,עיון הפרשה  קצוות מצה בערב יו"ט או ביו"ט להחשיבה כשלמהחריכת 

כדי ]שכח יעלה ויבוא בליל הסדר, נשים ביעלה ויבוא, חזר לאכול  מצה בסעודת ליל הסדר אכילת

א אחרים ידי חובה, אכילת מצה לעומת אכילה לברכת המזון, כילה במעיו בלבד, בליעת הכזית ילהוצ

כאחד, חיוב מעשה אכילה במצה, אכילת מצה בסעודת ליל הסדר, סדר נוסף להוציא אחרים, שכח לאכול 

דר, פיקומן, לכוין בכוס שניה לפטור כל יין, קביעות סעודה במצה הבאה בכסנין, לחם משנה בליל הסא

 פסח )עמ' תצה( -בנתיבות ההלכה    ]הגר"י וסלי שליט"א[ [אכילת מצה בזמן תוספת יום טוב

]הנהוג שלוש, ולשיטת הרמב"ם והגר"א שתיים, והאם דעת רש"י  לחן?וות מניחים על השכמה מצ

ארבע לרש"י ושלוש  -טוב עלם בעל הפיוט?, מחלוקת נוספת במנין המזבחות שבנה אברהם כדעת ר"י 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"חוכנגדן על המשקוף ושתי המזוזות[  -לדעת הפיוט 

]על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ'. הציווי של "שבעת ימים מצות  מצה זו על שום מה

עמ' )ב "תשע ,עיון הפרשה  בעולם[ תאכלו" נאמר עוד קודם ליציאת מצרים, שאז הטעם הנ"ל עוד לא היה

 ט תרוצים( פדפב, ועמ' 

]היאך הותר לאפות לחמי חמץ עם לחמי מצה בקרבן תודה, והרי ריח המצה בולע את ריח  גדר "מצה"

 מד 'ט עמ"תשס ,עיון הפרשה גמורה[החמץ, ואז אינה מצה 

 ט עמ' מב"תשס ,עיון הפרשה טיבול המצה במלח בליל הסדר

שגומרים עליו את ההלל ואומרים עליו הגדה', והרי חלק מההלל  -ן עליו דברים הרבה  ]שעוני לחם עוני

 ח עמ' קסא )לב תירוצים("תשע ,עיון הפרשה וברכו ברכת המזון[נאמר אחרי שסיימו לאכול את המצה 

 הגבעה, תשע"זאורות   מצה עשירה בפסח
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ירחון האוצר )כז(, [ , ביקרבונט נעשה עם מים]עוגיות פפושדו, מצת ביצים, מצה עם פרימצה עשירה 

 (נזתשע"ט )עמ' 

ברכת המזון, בשונה   בכדי שיוכל לברך] להקפיד בימי הפסח לאכול כזית מצה בכדי אכילת פרס

 ע"חשלמים מציון, תש  מאכילת פת במשך השנה שמחמת רכותה נאכלת מהר[

כל מי שמקפיד לא לאכל ממצות חברו אינו מצטרף, ]צירוף זימון כאשר כל אחד אוכל ממצה שלו 

אוכלים מצות יד ואחד מכונה, אם אינם מקפידים לאכל רק ממצותיהם וכולם מסכימים לשל יד שנים 

 שלמים מציון, תשע"ח  יכול אחד מהשנים לזמן[

ל מצת מכונה, אך רק מצד נוהג לאכומי שלא ללצרף מצת מכונה ללחם משנה ]חם משנה במצה ל

החומרא, כשם שהחזו"א התיר בערב פסח שחל בשבת לצרף מצת פסח ללחם משנה לסעודת היום, מצת 

 ון, תשע"חשלמים מצי  [בקצה כאן ניתן לשרוף -יד שנשברה במקצת, כמו בכיכר לחבר ע"י קיסם 

]משגיח מאפיית מצות שתפקידו לומר כל הזמן לאופים קשר ציצית על טליתו "לשם מצת מצוה" 

מתייחסים לדיבורו  "לשם מצת מצוה", והלך לביתו וקשר ציצית ומחמת הרגלו אמר לשון זה בטעות, האם

 הרב יום טוב זנגר שליט"א, תשע"ח או למחשבתו[

 

 :"מכונה"מצת 

 

, מלאכה בקרקע בשמיטה באמצעות ]המופעלת באופן מכני, באופן חשמלי, שמירה, לשמהמצת מכונה 

 מנחת אשר, תשע"ח   [נית למצותמכונה, מכונה יד

 ששחיטתו ראשון חוכ, החילוק בין מים המופעל ע"י גלגל - במוכני וחט]הש "לשמה" במצת מכונה

אם ה, שני חוכאו  שוןרא חונחשבת כ במכונהית נעשה הפעול האם, פסולה ששחיטתו, שני חולכ, כשרה

, המכונה פעולת זמן כל משךב לשמה"" אמר כאילו נחשב המכונה הפעלת עתב לשמה"ע"י אמירת "

 מכונה מצות אפיית האם הפוסקים מחלוקת ,"עושה הוא ראשונה דעת העושה על "כל ,"לשמה "סתמא

       עולמות, קנח ["לשמה"אפיה  נחשבת

]סקירה היסטורית, נימוקי האוסרים והמתירים, לשמה, לשמה המכונה ידנית,  "לשמה" במצת מכונה

ל האם לשיטת הגר"א, יש לאכלשמה באוטומציה מלאה, חבורות מהודרות, ארבעת המנהגים הקיימים, 

 עומק הפשט, תשע"ח  מצת "לשמה" בכל ימי הפסח[

]לשמה במצות מכונה, דעת המקילים, מצוה מן המובחר, שיעור כזית בנפח או  מצות מכונה בליל הסדר

 "חעין יצחק, תשעבמשקל[ 

 (קנוירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  אכילת מצה שלא לשמה בערב פסח

 

 :אכילת מצה כל שבעה ]דעת הגר"א ועוד[

 

 , תשע"טמנחת אשר  מצה כל שבעה
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דג או מאכל אחר, האם מבטל טעם המצה, ומפסדי את המצות אכילת מצה כשאוכל מצה עם 

ירחון  [מצוות המבטלות זו את זו, בליל הסדר, למצה ולאפיקומן, ובשאר ימי החג]בשבעת ימי הפסח? 

  )לדהאוצר )ב(, תשע"ז )עמ' 

פסח )עמ'  -בנתיבות ההלכה    נר יששכר, תשע"ג  לת מצה בשבעת ימי הפסח, האם יש בה מצוה?אכי

  רסד(

 פסח )עמ' רפו( -בנתיבות ההלכה   אכילת מצה לשיטת הגר"א בזמן תוספת יום טוב

עומק   [או מצת מכונה ]מצת יד ?האם לשיטת הגר"א, יש לאכול מצת "לשמה" בכל ימי הפסח

 הפשט, תשע"ח

 

 :מצה "שרויה"

 

שנאפתה כל צורכה והשרו  - מצה 'שרויה']בקהילות החסידים נהגו לא לאכול  מצה שרויה ומנהגיה

טעם המתירים, האוסרים באכילה או גם , י ההלכהעל פזו  טעם חומראאותה או שנפלו עליה מים בפסח, 

 , חליטה ברותחיםאכילת 'שרויה' לאחר , מיד, ומה דין כאשר נותן את המצה לפיו עצם השריהאת 

קיום מצות "כורך" , על מצה חמאה וגבינהמריחת , בביציםאו  מטוגנת בשמן]מצה במי פירות  'שרויה'

יכול 'שרויה' האם נשאה לבעל האוכל אשה שזה,  מנהגק להפסיהתרת נדרים  אם צריך, ה[בטיבול המצה

, , שקשה להם לאכול מצה רגילהלקטנים, חולים וזקניםמצה 'שרויה' , כוף אותה לבטל מנהג בית אביהל

אחרון לקראת בשביעי של פסח  כופתאותהכנת ]באחרון של פסח  אך מקילים הנוהגים בחומרת 'שרויה'

, לאחר הפסחלא לאכול 'שרויה' גם שחומרא , ה'שרויה' בפסח לתשנשתמשו בהם לאכיכלים , של פסח[

 עולמות, קלז]יב, ח[    [הנהגות צדיקים שהפליגו בחומרת שרויה

  ירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ' ה( ]למשתמשים במצות מכונה[ "שרויה" לא רק לחסידים

 פסח )עמ' תיט( -בנתיבות ההלכה התרת נדרים למי שנהג לא לאכול "שרויה" 

, ב )עמ' ועדת מהדרין תנובה -בנתיב החלב  "שרויה"חמירים במריחת חמאה או גבינה על מצה למ

 (טו

 עב()עמ'  ה, הועדת מהדרין תנוב -תיב החלב בנ   בחלב "שרויה"מצה 

 פסח )עמ' שמד( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"נ אברג'ל שליט"א[  השימוש בכלי "שרויה" בפסח

 

 :וחרוסת מרור כרפס תאכיל

 

הגר"א גניחובסקי,  אדמה למרור[]ברכת בורא נפשות מבטלת ברכת פרי ה אכל כרפס ושתה אחריו מים

 תשע"ז

פסח  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א וייס שליט"א[ה מרה אכילת חסא שאינ -הרגשת מרירות המרור 

 )עמ' שב(
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]בירקות המרים האם יוצאים בהם, והאם צריך להרגיש בהם טעם מרירות, שיעור מרור מצוות המרור 

כילת מרור מפורר דרך לשתות ממנו מעט, נוסח הברכה, אואופן אכילתו, האם דומה לשתיית יי"ש ש

 מנחת אשר, תשע"ח ]חריין[ האם צריך לאכול מרור כדרך אכילה, חסא למרור[

 מנחת אשר, תשע"ח ]באגדה[ המרור והמצה בליל הסדר ואכילתם יחד

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז בהסבהאכל כרפס בלא הסבה ורוצה לאכל שוב 

 גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' נו(אוסף  -פניני הלכה טעה ובירך בנטילת ידים לאכילת הכרפס? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]על הכרפס[ברכת הנהנין על המרור 

 ]הגר"א זורייבין זצ"ל[ ]שיעור אכילתו, דין בריה, הפסק ע"י אמירת כהלל[ אכילת המרור וברכתו

 פסח )עמ' רעד( -בנתיבות ההלכה 

פסח )עמ'  -בנתיבות ההלכה ]שיעורו, ואופן אכילתו[ ]הגר"פ סגל שליט"א[ גדר אכילת מרור בליל הסדר 

 שיז(

 הגר"א עוזר, תשע"גמצוות מרור בליל הסדר 

 מלאכת מחשבת, תשע"זאכילת חסה מתוקה או חריין למרור  

, השונא מרורלחלות, עלול אם צריך לדחוק עצמו לאוכלו  מרורהאם גם באכילת ] מצטער באכילת מרור 

גדרי החיוב לקיים מצוות,  מה הם , בשאר מצוותנזק לתינוק כשיגרם מצות מילה, האם מחוייב לאוכלו

בהלכות או בכל התורה,  פטור ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב  אוכתוצאה מכך יצטער אם 

למ"ע  מ"ע שיש בה כרת, ובין מדרבנןאו מצוה  אמדאורייתהאם יש הבדל בין קיום מצוה , [סוכה בלבד

מה מידת הטרחה : טורח בקיום מצוות שבכל רגע ורגע עובר על ביטולהשאין בה כרת, וכן במצות עשה 

 והטורח המרחק, לילך לעיר אחרת לקיים מצוה לעקור מביתואם צריך השיש לטרוח בקיום מצוות עשה, 

 תורה והוראה, תשע"ה   עולמות, קצט   [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים 

 -בנתיבות ההלכה ]הגרי"מ ווייל שליט"א[ אמירת 'זכר למקדש כהלל' האם היא הפסק לאכילה? 

 פסח )עמ' שמו(

הפסק בדיבור לפני המצוה,  ] ? האם באמירת "זכר למקדש כהלל" אין הפסק בין הברכה לאכילה

, , ישיבה בסוכהשופרקיעת , בדיקת חמץ, תמתמשך , הפסק בברכות על מצוות שקיומןגדרי 'טול ברוך'

לקיימה, ובתוך כך הפסיק בדיבור או בהיסח הדעת מקיום המצוה, האם צריך והתחיל בירך על מצוה 

שהחיינו בהדלקת אשה שבירכה , בבדיקת חמץהפסק בדיבור, היסח הדעת או שינה , לשוב ולברך בשנית

לת "כורך" בליל הסדר באכיפסק השו"ע, ש, , האם תענה אמן אחר ברכת שהחיינו ששומעת בקידושהנרות

מחלוקת , זכר למקדש כהלל" ותמה הביאור הלכה: "הלא אמירה זו הוי הפסק בין ברכה לכריכה" אומר"

שבירך הכהן על  לאחרהפוסקים האם לבטל את מנהג אמירת הפיוט "אקדמות" ]הנאמר בחג השבועות[ 

ששומע באמצע ברכת ת אחר האם מותר לענות אמן אחר ברכה, קריאת התורה, וקראו רק פסוק אחד

מדוע מותר לכלה לשתות מכוס היין של ברכת האירוסין, , קידוש והבדלההפסק בעניית אמן בשעת , כהנים

 למות, קמחעו [הפסק בין הברכה לשתיהוהרי אינה מחוייבת במצות קידושין, ואמירת האמן מהווה 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט ]למי שאין לו, האם יברך על החרוסת ברכת הנהנין[ מרור ללאאכילת חרוסת 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט]סכנה[ חרוסת  מרור ללאאכילת 
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]מצוה או לא, האם בפני עצמה או חלק מהמצה והמרור, כשאין לו חרוסת האם לא יאכל מרור,  חרוסת

מה להטביל, טיבול עבה או רכה, מי שאינו אוכל מרור האם אוכל חרוסת, המצוה בטיבול או באכילה, כ

 כאתעולמות, צה בחרוסת, הטבלת הכורך בחרוסת[ ראשון בחרוסת או מי מלח, הטבלת המ

 )עמ' שנ(פסח  -בנתיבות ההלכה ]הגר"ע זקס זצ"ל[  חרוסת זו שאנו אוכלים על שום מה?

 

 לחן עורך:וש

 

]אין משיחין כשאוכל בהסיבה, אכילת הביצה, אכילת לפתן, מים אחרונים[ הנהגות מיוחדות בסעודה 

  פרי ביכורים, תשע"ו

ליו, שני מיני בשר, עצם עם מרק שבושל בו, בשר ]סלק ואורז, דג וביצה שע יגהזכר לפסח וחג םתבשילי

כרון או לאכילה, כשלא אוכלים את הזרוע יולז הלתצוג ם, התבשיליםוביצה, זרוע וביצה, צליית התבשילי

  (טוצר )ב(, תשע"ז )עמ' ירחון האו הצלויה, להניחה לתבשיל למחרת, לבשלה[

, ואכילת מרור בכזית[ שביעה כביצה ,]השביעני במרורים הרוני לענה הקשר בין ליל פסח לתשעה באב

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קיט( לא  )ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו( ]יב, ח[

 תירוצים

ושכחה  [ממצה לאחר חצות הזריה פטורדלר' אלעזר בן ע] אשה שבירכה ברכת המזון אחר חצות

 , תשע"זהגר"א גניחובסקי ן?יעלה ויבוא, האם היא חוזרת על ברכת המזו

בישול לצורך אוכל נפש ביום טוב, , ]הזמנת נכרים או מחללי שבת לסעודת החג אורחים בסעודת החג

 ליה ומיקלעי הואיל -בישול ואפיה ביום טוב לצורך יום חול , ריבוי שמא ירבה בשבילולהזמין נוכרי אין 

נוכרי שלא  לצורך, שהותרה ךכרי ביום טוב מדין "מתונומדוע אין להתיר לבשל עבור , ליה חזי אורחים

, הזמנת מצויים בבית בסעודות החגהעובדים זרים , בשבילושמא ירבה  וששיםמותר להאכילו ולא ח הוזמן

לצורך קירוב ליהדות, בעלי בית מלון או מסעדה המארחים נכרים , הזמנתם מחללי שבת לסעודת החג

הזמנת , דר חילול שבת בפרהסיא למעשהג, האם מחלל שבת בזמנינו נחשב 'תינוק שנשבה, ומחללי שבת

, כנת סעודת יום טוב שמשתתף בה בן זוג מחלל שבת, האורח הבא מעצמו, הורים או בנים מחללי שבת

 , תשע"זשמעתא עמיקתא  עולמות, רו  החג[הקנאת האוכל מערב 

 שי"ח יוסף, תשע"טליל שימורים 

]שומר פיקדון שהשאיר דלת פתוחה בליל פסח, קריאת שמע על המיטה, מקרים ליל שימורים בהלכה 

 מעדני אשר, תשע"חבני ישראל לדורותם(  )ליל שימורים הוא לה'לכל שניזוקו בליל פסח[

 

 :אפיקומן -צפון 

 

בנתיבות ההלכה   ]הגר"א גניחובסקי זצ"ל[ ?אכל בטעות אחר האפיקומן, האם יכול להמשיך לאכול

 פסח )עמ' רעז( -
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אוסף גיליונות, תשע"ח -ראשי חבורות ישיבת מיראכילת שני כזיתי אפיקומן בבת אחת פניני הלכה 

 )עמ' יט(

 -קריאת שמע  אפשרות לקיים מצוות בתנאי:]תנאי האבני נזר באכילת האפיקומן אחר חצות 

יה[ ויכוון בדרך תנאי, שאם יעבור זמן ק"ש המתיירא פן יעבור זמן קריאת שמע, יקרא ק"ש ]בלא ברכות

, ואה בברכותיה[]עד שיקראנה בברכותיה[ יצא בקריאה זו, ואם לא יעבור, שלא יצא בה ]כדי שיוכל לקר

כשמניח תפילין, יכוון: "באותם שהם אליבא דהלכתא אני יוצא ידי חובה, והשאר  -תפילין של רבנו תם 

יכוון בהנחתן: "אם אני מחוייב, אני מניחם לשם מצוה, ואם  -עד תפילין בחול המו, הם כרצועות בעלמא"

בור בין השמשות, מונה עמהם בלא המתפלל עם הצי -ספירת העומר , לאו, אין אני מניחם לשם מצוה"

יאכל  -אכילת אפיקומן , ברכה, ויתנה: "אם אזכור אחר כך בלילה למנות אין אני רוצה לצאת בספירה זו"

בתנאי שאוכלו אם ההלכה כרבי אלעזר בן עזריה ]שזמן אפיקומן עד חצות[, ואם  אפיקומן קודם חצות

כיצד ניתן להתנות , דה לאחר חצות ויאכל אפיקומןההלכה כרבנן אין זה בתורת אפיקומן, וימשיך בסעו

"כל מילתא דליתא , הרי "מצוות צריכות כוונה", וכאשר מתנה תנאי, חסר בכוונה תנאים בקיום מצוות:

ומאחר ומצוות שחובתן מוטלת על גוף האדם לא ניתן לקיים בשליחות, לכאורה  -ות, ליתא בתנאי" בשליח

סיכום דיני , נאי בקיום מצוות ודיני "ברירה" עולים בקנה אחדיצד ת, כאי אפשר להתנות תנאים בקיומן

לאחר קבלה דיני קבלת שבת בתנאי ]עשיית מלאכות או תפילת מנחה , אכילת אפיקומן והתנאי באכילתו

אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' -ראשי חבורות ישיבת מיר    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   עולמות, מט  [בתנאי

 כב(

שרוצה ] על מנת לשלם תשלומי כפל לצֵער, -" יקטלמֵ "על מנת ]גניבה "לא באמת"  -'גניבת' אפיקומן 

האם , [, האיסור לגנוב "על מנת למיקט" מהתורה או מדרבנןשלא יקבלבו , ויודע גרום לחברו הנאהל

ספיקו של הקצות החושן, האם כאשר גנב על מנת "למיקט" , מגוי, בגניבה "על מנת למיקט" נפסל לעדות

האם גם "גזילה" , ]או רק על גניבה ואבידה[, ודברי הפוסקים בזה למעשהחייב בנזקי החפץ שגנב גם באונס 

, כדי לחנכם -הורים ומורים ה"גונבים" מבנים ותלמידים לטובתם , ט" כמו גניבהאסורה על מנת "למיק

המנהג "לחטוף" בדרך שמחה , בן החושש שאביו יפסיד את כל כספו, ולכן רוצה "לגנוב" מאביו כדי לפרנסו

החביא פנקס המחאות של חברו , מנהג "גניבת" האפיקומן בליל הסדר, ו בשמחת חתן וכלהבפורים א

במקום לא שמור ]כדי ללמד את חברו לא להתרשל בשמירת רכושו[ והפנקס נגנב ונגרם נזק כספי, שהונח 

 עולמות, שפב  נעליים שנלקחו מבעליהם בדרך שחוק ולבסוף ניזוקו[, האם חייב לשלם

עומק הפשט, המנהג, המתנגדים למנהג, מצה אחרת לאפיקומן[  ]מקור המנהג, טעםחטיפת האפיקומן 

 תשע"ח

רי אמנה', חזרה ממתנה מועטת, אחד בפה ואחד בלב, מחוסר ]'מחוס קיום הבטחות - אכילת אפיקומן

'שארית ישראל לא יעשו עולה', הבטחה לעני, הבטחה שלא בפני המקבל, אמנה, איסור תורה, או מגדרי 

  עולמות, א  [הבטחה לקטן

", ומבואר אין מפטירין אחר המצה אפיקומן", "מפטירין אחר הפסח אפיקומן אין]" אכילת אפיקומן

הנאכלת זכר לקרבן הפסח הנקראת "אפיקומן"  המצהאין לאכול מאומה לאחר אכילת שבזמן הזה 

בליל הסדר, או  חובהשיוצאים בה ידי  ונחלקו הראשונים, האם אכילת המצה ל"אפיקומן" היא המצה

 לדברהאם מותר , תקנת חכמים שטעם המצה ישאר בפיו, או שזו רבן פסחזכר לקשהיא מצה הנאכלת 

שיעור , הנצרכת לברכה "על אכילת המצה"[ הכוונהרכת אכילת המצה ועד אכילת ה"אפיקומן" ]בין ב

שיעור "כזית" , האם צריך לאכול ב' כזיתים, ומה הדין אם אכל כזית אחד בלבד ,אכילת ה"אפיקומן"

 עצת ה"אבני נזר" לעשות תנאי, לכתחילה ובדיעבד זמן אכילתו:, ים בבת אחתאכילת ב' כזית, למעשה

יישוב הסתירה בדברי המשנה ברורה, בנדון מי שאכל "אפיקומן" בלא הסבה, האם , חיוב הסבה, באכילתו

, האם מועילה נמלך ורוצה להמשיך בסעודתואכל כזית אפיקומן ותוך כדי דיבור , צריך לחזור ולאוכלו
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כיצד ינהג  ונזכר לאחר ברכת המזון, שכח ולא אכל "אפיקומן", כוונה למצות "אפיקומן"חזרתו מה

האם דין "על , אכילתו "על השובע" והאיסור לאכול אחריו  מה יעשו - אבדה מצת ה"אפיקומן", למעשה

", בקרבן פסח ובמצת אכילה גסה" ו"על השובעהגדרת אכילה ", ה"אפיקומן" מצתהשובע" שייך באכילת 

, או חרון בסעודההדבר האההלכה שצריך שישאר בפיו טעם המצה, שהפסח צריך להיות , אפיקומן""

לאחר אכילה בגמרא נזכר איסור , ישאר טעם המצה בפיושהלכה זו היא בגלל שצריך שלאחר הסעודה 

 כל סוגיאו  יין ומשקאות משכריםרק  -נאסרה, ואלו משקאות נכללו  שתיהה"אפיקומן", וצ"ב האם גם 

בלא לעיסה, בלע אפיקומן , ]שתיית מיצים טבעיים, משקאות קלים, תה או קפה לאחר ליל הסדר[המשקה 

לאחר אכילת  לעיסת מסטיק, שטיפת פה, צחצוח שיניים ועישון, האם מותר לאכול לאחר מכן

רופא או "אח" שערכו את ליל , , האם רשאי לאכול או לשתותהתעורר לפני עלות השחר, ה"אפיקומן"

מצות אכילת , לאחר חצותסדר כדין, וצריכים להיות ניעורים כל הלילה, האם מותר להם לאכול ה

"ואף אתה אמור לו התשובה לשאלת הבן החכם , באגדה ודרוש בסוף הסעודה בליל הסדראפיקומן 

 עולמות, שפ "[אפיקומן כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשסח(  ת[]וחצות במצוות אחרוחצות ליל פסח 

 

 שיר השירים: 

 

 שיר השירים, תשע"טעמ'(  86) שיר השירים מבואר באנגלית ע"י הרב בנימין המונד שליט"א

 (פדאספקלריא, תשע"ח )עמ'   שיר על כל השירים -שיר השירים 

 פסח )עמ' שצט( -בנתיבות המועדים   שליט"א[]הגר"ח פיינשטיין ביאורי שיר השירים 

 

 ביאורים להגדה של פסח:

 

 תרמ"ז-, תרל"בשפת אמת  הגדה של פסח -שפת אמת המבואר 

 פסח )עמ' תג( -בנתיבות המועדים ]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[   ביאור "הא לחמא עניא" 

פנחס, שבילי סדר ארבעת הבנים בהגדה, כנגד ארבעה שנכנסו לפרדס, החכם הוא רבי עקיבא 

 תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ך יתכן שהיינו משועבדים לפרעה עד היוםאי

פניני חשוקי חמד, תשע"ח   ורה בהמלצת כנסיה[]למכור סחהבדל בין שעבוד העם לשעבוד אדם פרטי 

 (ה)עמ' 

 ילת בני תורה הר נוףהרב יצחק רובין, קהוירעו אותנו המצרים עשו אותנו רעים  

פסח )עמ'  -בנתיבות ההלכה ]הגר"מ זילבר שליט"א[  אלוקי העבריים -מתחיל בגנות ומסיים בשבח 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יג( - נחל אליהו  שנו(
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 ]מעלת ברית המילה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא[ ]הגר"ח פיינשטיין שליט"א[בדמייך חיי 

 פסח )עמ' שס( -בנתיבות ההלכה 

  מחמדי התורה, תשע"חלבין וירד מצרימה  -הקשר בין ארמי אובד אבי 

  מנחת אשר, תשע"ו  כל שלא אמר שלשה דברים אלו , הכוונה במצוות הלילה הגר"א וייס

 אשכול יוסף, תשע"ו  עמ'[ 42]אילו קרבנו להר סיני ולא נתן את התורה מה התועלת? מ"ח תירוצים 

 שבילי פנחס, תשע"ז בבית המקדש מדרגותו "ו מעלות כנגד ט"ט -" כמה מעלות טובות"

 שלמים מציון, תשע"זשבכל דור ודור עומדים עלינו, והקב"ה מצילנו מידם 

 זרע ברך, תשע"ו  תרום ובפסח דוקריאת ההלל בפסח מצרי

 פסח )עמ' תו( -ם בנתיבות המועדי   פיינשטיין שליט"א[ ]הגר"חקריאת ההלל בהגדה וחלוקתו וברכתו 

 פסח )עמ' רצ( -בנתיבות ההלכה קא קודם חצות כאפיקומן? וקריאת הלל בפסח, האם דו

קובץ  שע"ה דברי שי"ח, ת   הגר"ח קנייבסקי שליט"א]באהבת התורה ולומדיה[ ביאור לחד גדיא 

 גיליונות, תשעט )עמ' ח(

שבילי [ וי אחדישראל ג -עושה פירוד בין שונאי ישראל כדי להציל החד גדיא  הקב"ה]ביאור לחד גדיא  

 פנחס, תשע"ח

]משניות פיוט אחד מי יודע ממרן הסטייפלר זצ"ל והושלם ע"י הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

 קובץ גיליונות, תשעט )עמ' ו( הפותחות באחד ועד עשרים[

 שפת אמת, תרל"במדוע נקראת המצה "לחם עוני"? 

מדוע עיקר מצוות  ,חטא אדם הראשון אכילה בליל הסדר כתיקון]מדוע ההגדה פותחת בארמית? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, צו תש"ע  בפה[ הפסח

 ע"גאשכול יוסף, תש  ?מדוע אין אומרים אחר ההגדה 'ארור פרעה' כמו אחרי המגילה

 הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נוף גאולת הנפש וגאולת הגוף 

עיון    ד"אורות הגבעה, תשע   ה"מעדני אשר, תשע  מצרים באמירת 'אז ישיר'קיום זכירת יציאת 

 הפרשה, תשס"ט )עמ' מ(

אוסף גיליונות פסח,   ץ קושיות והערות בעניני פסח וספירת העומרקוב -מחשבה אחת של תורה 

  תשע"ט )עמ'  קכב(

 

 שיחות מוסר לפסח:

 

 שבת, תשע"ו מדי  פסח

 דרכי החיזוק, תשע"ו  שליט"א[ "ג אדלשטייןיהגר]זכירת יציאת מצרים לחיזוק האמונה 

 , תשע"ופניני דעת  [הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל]היתה כדי לקבל ולעסוק בתורה יציאת מצרים 
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דובב שפתים,   [הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל]הנהגת הבורא ביציאת מצרים, לקבוע ענין השגחה פרטית 

 תשע"ה

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' יג(-נחל אליהוישראל  מצרים 'כור ההיתוך' של עם

 תשע"ז  פניני דעת, תשע"וגאולה ואמונה  

]החמץ מתנפח והיין לא, החמץ מכיל קלקול, מצה  ההבדל בין 'חימוץ' המצה לבין 'תסיסת' היין

נסיגה ותסיסת היין  –מסמלת את האב לובן שבגוף ויין את האם אודם שבגוף, חימוץ הלחם הוא קלקולו 

 (באוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל -עינינו גל הוא התפתחותו[  

 [המשגיח רבי דן סגל שליט"א] וידעתם כי אני השם -ביציאת מצרים התחדדו יסודות האמונה 

  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' כב(

נּויְזַמן חֵׁ מוזכר בתפילה בשם "חג הפסח , ]ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו רותינויזמן ח ", וצ"ב רּותֵׁ

ִדים" ", אנו יוצאים לחירות שעכשיולומר  בהווהמהי "חרות", ובפרט יש לבאר הוראת שם זה  ְעבָּ  מולְמשֻׁ

ִדים" ִדים" ]כפי שנאמר מקודם לכן "ֲעבָּ נּו ּוִמבֵׁ תפילה ", בָהִיינו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים"[ ֲעבָּ ית ִמִמְצַרִים ְגַאְלתָּ

נּו ִדים ְפִדיתָּ  עבדים מבית"נגאלו" ואילו  ממצרים", ומדוע פדיון" ל"גאולה", יש לבאר מה ההבדל בין "ֲעבָּ

ִדיםולהלכה נפסק כדברי שניהם שאומרים "ו רב ושמואל מהו "מתחיל בגנות", , נחלק"נפדו" ָהִיינו  ֲעבָּ

י ֲעבֹודָּ ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים", וכן " ה עֹוְבדֵׁ הִמְתִחלָּ רָּ ָהיו ֲאבֹוֵתינו", ויש לבאר את פשר הכרעה זו לומר כדברי  ה זָּ

צ"ב ו הגלות והגאולה העתידהבליל פסח נאמר לאחר הסעודה חציו השני של ההלל, המדבר על  ,שניהם

ונגאלו  גלות הנפש וגלות הגוף, -במצרים היו שתי ענייני גלות , מדוע יש להזכיר ענין זה בליל הסדר

ייחודה של מכת , קרבן פסח בזכות הקרבת -להיבדל מכל אומות העולם  מעלת בני ישראל, מעניינים אלו

השעבוד , וענין האחרות ההבדל בין גלות מצרים לכל הגלויותביאור , במצות סיפור יציאת מצריםבכורות 

" שיש הארה" וה"תיקונים"ה, בכבודו ובעצמו ולא על ידי שליח הגאולה ממצרים על ידי הקב"ה ,לפרעה

 -זמן חירותנו , כל ימות השנה את שעבוד קליפת מצריםלהסיר מעצמו  דרכים, בכל שנה בליל הסדר

ותמוה  -" אלא מי שעוסק בתורה בן חורין "אין לך:  ביאור דברי המשנה, הכנה לקראת חג מתן תורה

 עולמות, שלט  לקיימה[ משועבדשהרי העוסק בתורה 

 מדי שבת, תשע"ו  מעבדות לחרות

 דרכי החיזוק, תשע"ה    ]הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[  ורין אלא מי שעוסק בתורהאין לך בן ח

 חע"אמרי עזר, תש  קונטרס גלות וגאולה

 נח(ירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ'   גלות וגאולת מצרים

 

 :ראשוןתחילת אמירת "ותן ברכה" במוצאי חג 

 

מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח כדי שלא ירטבו עולי רגלים? 

 י"ז תירוצים אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס(   מעדני אשר, תשע"ג

"מ מרוטנבורג, והאם נהגו לעדות כן, ]עצת המהרהאם רצוי לומר בפסח תשעים פעם 'ותן ברכה'? 

  מ(ירחון האוצר )ב(, תשע"ז )עמ'  [המעלה והחיסרון בעצה זאת
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]מחלוקתו עם רבינו פרץ, יצירת הרגל עצת המהר"ם מרוטנבורג לומר תשעים פעם "משיב הרוח" 

הורגל, אחר י הטבע, מתי מתייחסים לתופעה כמקרית ומתי לא, המרגיש תוך שלושים יום שכבר או גילו

 (עמ' ט)תשע"ח )ט(,  האוצר,ירחון  שלושים הופך לספק או לוודאי[

 

 יו"ט שני של גלויות:

 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד  יו"ט שני של פסח בחו"ל ספירת העומר בליל

פסח להשתקע בחו"ל, האם מתחייב  בן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל בפסח, החליט בא' דחוה"מ

אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח  -פניני הלכה  ]מתאזרח בחג[ בהלל שלם ביום טוב שני של גלויות?

 )עמ' נה(

ליט באמצע היום להישאר בארץ, בן חו"ל הנמצא בארץ ישראל ביום טוב שני של גלויות ומח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]מתאזרח בחג[האם נפקע החג עבורו באמצע היום? 

]דין בן חו"ל הנמצא בארץ ישראל ביום טוב שני של גלויות ומחליט באמצע היום להישאר בארץ  

אמירת הלל שלו, דין אמירת הלל שלו באסרו חג והפיכת ברכת ההלל לברכה לבטלה, האם יאמר יעלה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חבוא בסעודה שאכל קודם שנמלך בדעתו[  וי

 

 הלכות החג:   

 

 (רכגוצר )כז(, תשע"ט )עמ' ירחון הא  ברכה על נר של יום טוב

 (קצהירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'   כבוד ועונג ביום טוב ובחול המועד

 פסח )עמ' שטז( -בנתיבות ההלכה   ]הגר"י סורוצקין שליט"א[חיוב שמחה בליל ראשון של פסח 

פני רבו  תהקבל המקור לחיוב, בשבת, מדוע לא חייב אדם להקביל פני רבו ברגל] הקבלת פני רבו ברגל 

 השונמית, והרי לכאורה זו מצות עשה מהאשה, חיוב הקבלת פני רבו ברגל רגלמפסוק שכלל לא נזכר בו 

הביא להלכה את החיוב להקביל פני רבו ברגל, ברם  הרמב"ם, מקיומה נשים פטורותשהזמן גרמא, אשר 

השמיט דין זה, ורק הזכירו אגב אורחא בדיני הוצאה בשבת, עירובין תחומין והלכות תשעה  מרן השו"ע

האם לדעת  ,עליו , ודברי הפוסקים שנחלקושאין חיוב להקביל פני רבו בזמן הזה כתב באב, הנודע ביהודה

הפטור  עוסק במצוהקביל פני רבו בזמן הזה ]נפקא מינה אי חשיב כשמ מקיים מצוההנודע ביהודה 

כבוד מדיני  אותלמוד תורה או מהלכות יום טוב, אם החיוב מהלכות הלהקביל פני רבו ברגל, , במצוה[

שבא ו די בכך שמכבדו בזה מרבו א ללמוד תורההאם צריך  ,כאשר רבו מוחלדיני קבלת פני רבו: , רבו

עזיבת ביתו ברגל לצורך נסיעה דברי הפוסקים בנדון , החיוב כאשר אינו יכול לחזור לביתו בו ביום ,לבקרו

ביום טוב שני  דין הקבלת פני רבו ברגל, היאך הותר לבטלו מחיובו לשמח את אשתו ובני ביתו בחג, לרבו

סיכום דינים הקבלת , בחו"ל או בן חו"ל בארץ ישראל , כשהרב או התלמיד הוא בן ארץ ישראלשל גלויות

   רוממות, תשע"ו [כל שבתאו  כל יום רבו כול להקביל פניכשי ,פני גדול הדורהקבלת , פני רבו למעשה

 עולמות, ש

  פסח )עמ' תמב( -בנתיבות ההלכה  ]פסקי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ הקבלת פני רבו ברגל 
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בשר וביין, בזמן הזה האם היא ]שמחת גברים ביין ונשים בבגדים, בזמן הבית ב שמחת יום טוב

מדאורייתא או מדרבנן,  שני דינים להיות שמח ולעשות מעשי שמחה, ג' דרגות בשמחה, דין ליל יום טוב 

ראשון, האם אשה חייבת בשמחה, והאם יכולה למחול לבעלה, בגד חדש שלא לובשים בחג, תיקון תכשיט 

ד, אכילת בשר עוף, שתיית יין או מיץ ענבים, שיתוף קניית כלים לבית, קניית פרחים לאשה, ספר לילשבור, 

 עולמות, רצט  [רוחניות וגשמיות, המצוה לשמח עניין ובני תורה

מיחוש יש לו מי ש, ]שחיקת סמנים, מתוך שהותרה לצורך, אוכל השווה לכל נפשרפואה ועישון ביום טוב 

גזירה , ואפילו על ידי אינו יהודי, אסור לעשות לו שום רפואה בשבתוהוא מתחזק והולך כבריא,  בעלמא

ק בין דין רפואה וצ"ע האם יש לחל ביום טובולא הזכירו כלל את דיני הרפואה , משום שחיקת סממנים

אסור שביום טוב  -מועד בחול הדיוק המג"א מדברי השו"ע שהתיר רפואה , בשבת לרפואה ביום טוב

וצ"ע מדוע יש לגזור משום שחיקת , לשתות דבר שהוא משום רפואה 'גזירה משום שחיקת סממנים'

עוד יש לדון להתיר , זירה'סממנים ביום טוב, והרי טחינה אסורה ביום טוב מדרבנן, ואם כן זוהי 'גזירה לג

הותרה הבערה לצורך ]יום טוב[, הותרה 'מתוך ש, רפואה ביום טוב מדין דיכת תבלינים המותרת ביו"ט

הרי יש לומר  -נמי שלא לצורך' ולפי זה גם אם שחיקת סממנים אינה נחשבת 'אוכל נפש' שמותר ביו"ט 

 -היתר מלאכה ביום טוב לצורך אוכל נפש  ,'מתוך' שהותרה שחיקת תבלין לצורך, הותרה גם שלא לצורך

דברי הפוסקים בדין , אה נחשב 'אוכל השוה בכל נפש'ויש לדון האם רפו  'אוכל השוה בכל נפש'רק ב

האם נחשב ל'אוכל השוה בכל נפש', ומה הדין בזמנינו שמוסכם כי העישון מזיק  -עישון ביום טוב 

שקונים בבתי בית הרפואות מוכנות בבית המרקחת, כיום שמר'גזירה משום שחיקת סממנים' , לבריאות

 עולמות, נ  [המרקחת, ולא מכינים ע"י שחיקת סממנים

 

 ספירת העומר:

 

 כאיל תערוג, תשע"זשו"ת בעניני ספירת העומר מדברי הגראי"ל שטיינמן שליט"א  

והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר הדין דינם בכל  ]מדין תדיר[אחר תפילת ערבית ספירת העומר 

עיון הפרשה,   תירוצים[ 70]קונטרס ובו הלילה, וספירת העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'? 

 קמב ואילך(תשע"ז )עמ' 

 רדכי, תשע"זעיטורי מהרב מרדכי יעקב מאיר  -הלכות ספירת העומר 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז הנוסח הקדום לומר בברכה "שהיום יום פלוני"

 ה"תשע ,דעת יתרוןבעלזא     תורה יגדיל בקצרה חברת העומר ספירת הלכות

 צוהכל ימי הספירה מ ,בברכה ולספור להמשיךיום אחד,  ספר ולא שכח] בספירת העומר 'תמימות'

בברכה, האם ברכותיו , או בכל לילה מצוה נפרדת, כשיודע מראש שלא ישלים ספרתו האם יתחיל אחת

 לבטלה למפרע, ספירת העומר בלשון הקודש שאינו מדבר בה, אמירה או ספירה, רב או ש"ץ שדילג יום[

  עולמות, תכב     עולמות, ב

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר  התאריך  קו את שעבר למי העומר ספירת ספיקות

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    למפרע עבירה הבז כשנגרם העומר ספירת קיום

 א"יששכר, תשע נר    ביום ונזכר בלילה העומר ספירת לספור שכח
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 ד"ונקי, תשע קב   בארמית העומר ספירת רלספו תימן מנהג

 ה"עוזר, תשע א"הגר    העומר בספירת כעונה שומע

 ה"התורה, תשע מחמדי   בעצמו שיספור לפני היום של העומר תספיר מה לחברו יאמר לא

 ה"עמיקתא, תשע שמעתתאהלילה?  בתחילת העומר ספירת יספור מאוחר, האם ערבית המתפלל

 ד"עמיקתא, תשע תתאשמע תברך?  האם, העומר ספירת הסופרת אשה

שלמים מציון,  ]ודין ש"ץ ששכח[" ערבות"שכח לספור באחד מהימים אם יכול לברך לחברו מדין 

 תשע"ז

 שמעתתאמספק?   הספירות שתי את ולספור לברך רשאי העומר, האם בספירת המסתפק

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר    ב"נר יששכר, תשע    ד"עמיקתא, תשע

]תדיר,  ? קודם ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף הגיע

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עם[ רובוב

 א"הגר   ]ברכה בלא מייד בתנאי, ספירה ]ספירה ?יספור כיצד, יום מבעוד הציבור עם התפלל

 ה"גניחובסקי, תשע

ביכורים,  פרי   ו"דעת, תשע פניני   ב"אמת, תרל שפת   ה"החיזוק, תשע דרכי    העומר ספירת ימי חשיבות

 ד"הפרשה, תשע שנתבמ   ו"תשע

   ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע א"הגר?  בברכהר יספו שלם, האם יום לספור שכח אם המסופק

 והוראה, תשע"ה תורה   ה"תשע

עמיקתא,  שמעתתא    ו"מציון, תשע שלמים     ויום יום בכל נפרדת מצווה או אחת מצווה העומר ספירת

 ד"תשע

 שיעורי ליל שבת, תשע"ז  ספר ספירה לא נכונה, האם יצא מש"ץ שספר כהוגן?

   כעונה[ ש, שומע"במוצ בעומר, זמנה או לצאת, לעומר לא ]ספר 'שבועיים', כיוןהעומר  בספירת הערות

 דפרשה, תשע"ב עומקא

]האם הדיבור השני מבטל את הדיבור הראשון, או  דיבור כדי בתוך העומר רתשיבוש[ ספי תיקון ]או

 , גם "מקלקלת"האם חזרה מדיבורו בתוך כדי דיבור רק "מתקנת" או , שהדיבורים מתחברים זה לזה

התחיל לברך ביום החמישי של , דיבור שאינו מבטל את מה שאמר קודם, אלא מוסיף על הדיבור הראשון

"חמשה",  בתוך כדי דיבור וסיים ארבעה, ונזכר שהיום לומר "היום ארבעה", שסבר ספירת העומר כדי

האם  -ור וספר שלא כהוגן ספר ספירת העומר כהוגן, וסבר שטעה וחזר בו תוך כדי דיב, האם ספר כדין

האם ניתן להשוות את דיני ספירת העומר , כשנתבררה לו טעותו למחרת רשאי להמשיך ולספור בברכה

 ד"תשע   ג"גניחובסקי, תשע א"הגר   עולמות, שפג    ברכות ותפילה[להלכות 

  נוה ההיכל, תשע"ה   פרי ביכורים, תשע"זאמירת 'לשם יחוד' קודם ספירת העומר  

 ה"תשע, גניחובסקי א"הגר    ד["תכ ותיקן בחשבון ת, טעה"שנים, בר כפול ימים ]עשרהבחשבון  ספירה

]מחלוקת הפוסקים בדין קטן שהגדיל בספירת העומר, האם יכול    העומר ספירת במהלך שהגדיל קטן

לדון האם נחשבת ספירת העומר של קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש , יך ולספור בברכהלהמש
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אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור ולאכול , גדרן של מצוות שעושה קטן בקטנותו, כמעשה ספירה

קטן שאכל לפני , שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני, כשנשתפה

, קיים ברך ברכת המזוןעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולהשקי

, תמימות בספירת התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת מקבל שכר כ'מצווה ועושה'האם בקטנותו מצוות 

 עולמות, ג   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור  הקטן[ 

 ד"תשע ,גניחובסקי א"הגר   למחרת השמשות בבין ונזכר, בלילה העומר ספירת לספור שכח

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   הספירה ימי באמצע לחירות שיצא עבד

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ?העומר ספירת למצוות מתכוון שאינו אומדנא יש מתי

   כשישן[ בלילה החלה דאורייתא, מצוה או ]דרבנן ?העומר בספירת קטן לחנך חובה יש האם

 ג"עמיקתא, תשע שמעתתא

 שמעתתא   סוכה[ בישיבת מצטער ]דיןלהסתפר  העומר, הרשאי בספירת הארוך בשערו המצטער

 ב"תשע עמיקתא,

והוראה,  תורה   ה"השבת, תשע מאור  מ"ורייתא, והנפקמדא או מדרבנן הזה בזמן העומר ספירת

 ג"תשע ,ברך זרע     ב"תשע

    ד"א, תשע"מהרצ מעיינות  אחריו[ או הסדר ]לפניפסח  של שני טוב יום בליל ל"בחו העומר ספירת

 ד"תשע

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגרטוב     ויום שבת תוספת בזמן העומר ספירת

 מאוריצא?    הלאה, האם אחד' וכן שבוע אמר 'שהם ולא ימים שבעה היום השביעי ביום אמר

 ד"השבת, תשע

תקיעה אחת אינה עולה לשני סדרים, עניני ברירה במצוות בתקיעות שופר ]"ברירה" בספירת העומר 

   דפי עיון, תשע"ד  עמ'[ 56ינת גט, אפיית מצות, נתאחרות, 

 ב"ההיכל, תשע נוה   אשכנזי[ ]ספרדיהעומר  ספירת נוסח משמעות

 ע"עוזר, תש א"הגר   הזה בזמן העומר ספירת 'חדש' ומצוות איסור

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר קודם?   לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

 מחמדי התורה, תשע"ז האם נשים יכולות לקבל עליהן ספירת העומר כחובה? 

]תמימות, ספירת יום, ספירה בתחילת הלילה, בספק חשיכה, מצוה נדירה מול מצוה ספירת העומר 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשפ"ח( [תדירה, האם יש סייג עד חצות

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשצ"ה(ספירת העומר בין השמשות ובפלג המנחה 

ופר בספק, בלשון אחרת, ]ספירת הנשים, מי שעתיד לחסר יום בספירה, סופר בלא הבנה, סספירת העומר 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשצ"ט( ברמז, בהרהור, בכתיבה[

גיליון  []בשאר מצוות, ובכל ספק חיוב ברכה, ספירת העומר בזמן הזה שומע כעונה בספירת העומר

 מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תת"ז(
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 כ"ז(גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תת  האומר את ימי ספירת העומר ללא כוונה למצוה

גיליון מעשה ת העומר כשטעה בספירה, והמברך קודם שידע את יום הספירה תיקון ברכת ספיר

 כהן, תשע"ח )עמ' תתל"א(

גיליון מעשה   אקה[]שמחה ונישואין, שבע שיטות בימי האבל, ל"ג בעומר, חלמנהגי ימי ספירת העומר 

 כהן, תשע"ח )עמ' תתלח(

 נר יששכר, תשע"ז )וספרתם לכם(  [מנין הימים והשבועות בספירת העומר]למנות ימינו כן הודע 

 

 חול המועד:

 

]אכילת בשר, האם יש הבדל בין פסח לסוכות, שתה האם יש חובה לשתות יין בכל יום מימי הרגל? 

 (קסוירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  בלילה האם ישתה שוב ביום[

 ]דבר האבד, צורך המועד, דעת האוסרים, דעת המתירים, מצלמה דיגיטלית[עד צילום תמונות בחול המו

 עומק הפשט, תשע"ח

 פסח )עמ' תכו( -בנתיבות ההלכה פסקי הגר"מ פיינשטיין זצ"ל 

 אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ'  נ(  ]הגר"ד שרייבר שליט"א[ תקציר מלאכות האסורות בחול המועד

, מסחר כללי אגב דבר האבד, פעולות כלכליותיתא, מדרבנן, גדר דבר האבד, י]מדאורמסחר בחול המועד 

כשהזדמן למקום שלא יהיה בו לאחר , הפסד של רווח גדול, או כדי שיהיה לו בהרחבה לצורך המועד כשיש

 , מזון ]מכולות וצרכניות, מאפיות[ פתיחת חנויות לממכר:, 'סוף העונה' , מבצעיהמועד, האם רשאי לקנות

חנויות לממכר , צרכי בנין ורהיטים, תבלינים ופיצוחים, ות וירקותפיר, בשר ודגים טריים או קפואים

חנות הפתוחה למכירת מוצרים שמותר , יחת חנויות במועד[מצות בפסח או ארבע מינים בסוכות ]זמני פת

קניית , קניה בכמות גדול גם לצורך אחר החגאחרים, הרשאי למכור בה מוצרים  -לסחור בהם במועד 

האופנים שהתירו מסחר , קניית והשכרת דירות ומכוניות, החלפת סחורה במועד, ומתן מתנות במועד

מסחר במניות , הפקדה ופדיית שיקים, פעולות בנקאיות, מטבע המרת, מכירות בבתים, בימינובצנעה 

גם באופנים שהמסחר מותר בחול המועד, המחמיר על , תשלומי חשבונות חשמל וטלפון, וניירות ערך

    עולמות, צט  [ח מהשמים ]האם צריך לסגור עסקיו במועד מדין חובת הבטחון בה'עצמו, שכרו מובט

 הגר"א עוזר, תשע"ד

דרכי  ]איסור מלאכה, חיוב ללמוד תורה, עת לעשות לה', נוטל שכר כולם[ חשיבות ימי חול המועד

 החיזוק, תשע"ז

מ, בדיקת חמץ בכלי רכב שונים ובכלי שייט בחוה"]אמירת א' גוטן מועד, א' גוטן וואך, עניני חול המועד 

בגדי יו"ט , לקברים בחוה"מעלייה ר, קראו בחוה"מ קריאה של יום אח, התורה בחול המועדקריאת 

, תיקון מגילת שיר השירים בחוה"מ, רביעית יין בכל ימי חוה"מ, , השטריימל שהצילְפַראק, בחוה"מ

 ע"חמשנתה של תורה, תש [הימים שבין פסח לעצרת כחוה"מ, המבזה את המועדות

 ]מעשה הדיוט ומעשה אומן, הגדרתם כיום, צילום, צילום דיגיטלי, צרכי רבים,כתיבה בחול המועד 

במשנה מפורשים דיני כתיבה בחול המועד: "ואלו כותבים במועד, קידושי נשים, גיטין [ ]דברי תורה

עד, ואין מגיהים ים שטרי חוב במועד, אין כותבים ספרים תפילין ומזוזות במוואגרות של רשות אין כותב
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במלאכת הכתיבה , , ומדועהותרהבמועד ואיזה כתיבה  נאסרהאות אחת" וצ"ב איזה מלאכת כתיבה 

למעשה ]המותר לצורך דבר האבד או לצרכי הרבים כשהם מצרכי הגוף[  מעשה אומןמצינו חילוק בין 

בעיקר היתר כתיבה שהיא , איזה כתב נכלל במעשה ההדיוט שאר צרכי המועד[ וצ"ב]המותר גם ל הדיוט

, , ונפקא מינא לכתיבה במכונת כתיבהתוצאהאו ע"י  הפעולהצ"ע האם הענין נמדד ע"י  מעשה הדיוט

בכתב עוד דנו הפוסקים האם מותר לכתוב בחול המועד , פיתוח תמונות, הקלטה, צילום, חתימה בחותמת

 לשנותתב שלנו", דהיינו הכתב המעוגל הרגיל אצלינו[, והאם צריך מכונה בלשון הרמ"א "כ]ה משיט"א

 , כתב עברי מרובעסוגי הכתב: , ]כל השורות או שורה ראשונה עקומה[ ובאלו אופניםמהכתיבה הרגילה 

צילום , כתיבה במחשב וצריבה על הדיסק כתב שאינו מתקיים:, ציורים, מספרים, אותיות לועזיות

, כתיבת חשבונות והוצאות, כתיבה בגיר על הלוח, טי עוגות באותיות וציוריםקישו, מצלמה דיגיטליתב

מודעה  ,חלטות אסיפת הנהלת מוסדה, כתיבה לצרכי רבים, הדפסת עיתונים במועד, שטרי כתובה ותנאים

 ים שנתחדשוחידוש, כתיבת דברי תורה, כתיבה לצורך צדקה או השבת אבידה, על דרשה או זמני תפילות

[  בדיקת מבחנים בגמרא, צילום חידושי תורה, כתיבת תשובה הלכתית, סיכום הלימוד בכתב, במועד

 עולמות, רנ

 

  :שביעי של פסח

 

 מעדני אשר, תשע"ח? מדוע היתר "אוכל נפש" למלאכה ביום טוב, נאמר רק בשביעי של פסח

 תשע"ג   נר לשולחן השבת, תשע"ו  מנהגי שביעי של פסח

פסח שחל  ]עליה לתורה במנין בני ארץ ישראל בשמיני שלבן חו"ל בא"י ביום טוב שני של גלויות 

שיעורי הגר"י   בשבת, שנים מקרא ואחד תרגום, האם בן חול יוצא ידי חובת הבדלה במוצאי שבת מבן א"י[

 זנגר שליט"א, תשע"ח

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח  סעודה שלישית בשביעי של פסח שחל בערב שבת

 (יגאספקלריא, תשע"ח )עמ'    דיני שביעי של פסח

 שע"טה, תאספקלרי  אי אמירת הלל השלם בשביעי של פסח, ומאידך אמירת חצי הלל

 (כגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   מעלת ההשכמה באספקלריית שביעי של פסח

אזמרה לשמך, תשע"ט )עמ'    (מהאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בישול קטניות באחרון של חג עבור שבת

42)    

 (מחאספקלריא, תשע"ח )עמ'   חמץ שעבר עליו הפסח בהפרשי שעות בין הארץ וחו"ל

 מרבני ישיבת-פניני הלכה מוצאי פסח בליל שבת 'שלום זכר'בישול קטניות בשביעי של פסח לצורך 

  אוסף גיליונות פסח, תשע"ט )עמ' פב(-מיר

 (טזירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  גזירה דשמא יבוא לאוכלו למתארח באר"י באחרון של פסח

 (קדירחון האוצר )כז(, תשע"ט )עמ'  חג פסח שחל בשבת-סרויאכילת חמץ וקטניות בא

בישול שרויה ]בישול בחול המועד לצורך אסרו חג שחל בשבת, שביעי של פסח שחל בערב שבת 

רה" פשוטות שאינם "מצה שמוהאם מותר לאכול מצות , וקטניות בשביעי של פסח לצורך שבת אסרו חג
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בעל תשובה הזמין אביו , לאכול חמץ שנמכר לנכרי כשאסרו חג חל בשבת, בשבת אחרי שביעי של פסח

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח  [החילוני לשבת אסרו חג

 

 :ףקריעת ים סו

 

]קריעת ים סוף גם עבור יחיד, בקריעת ים סוף הושלמה הגאולה, חזרת המים היתה ף עניני קריעת ים סו

 זרע שמשון, תשע"ח לא טבעית, גזירת המים בגלל משה והצלה מים סוף בזכות משה[

 במשנת הפרשה, תשע"ו  קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף

שמועה טובה, תשע"ח   פשט בדברי החידושי הרי"ם מגור[]"קריעת" ים סוף או "בקיעת" ים סוף? 

 (צהאספקלריא, תשע"ח )עמ'    עמ' ג()

 -חשבתי דרכי  ]המקום של כלל ישראל הוא בים[ל שם שעברנו את ים סוף אנו נקראים "עברים" ע

 אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ה( -במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל 

 (האספקלריא, תשע"ח )עמ'   נחשון בן עמינדב וסוד המחסומים

 (יחאספקלריא, תשע"ח )עמ'   השבח על שנתן לנו ה' ממון המצרים

 (לאספקלריא, תשע"ח )עמ'   עת קריעת ים סוףנבואת מרים וכלל ישראל בש

 (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   קרע ים סוף?בזכות מי נ -"הים ראה וינוס" 

 רוממות, תשע"ו ביאור ברייתא דמכות מצרים והים 

 אשכול יוסף, תשע"התים?  לט את המצרים המלשם מה היה הנס שהים פ

 מאור החג, תשע"גהמעביר בניו בין גזרי ים סוף  

 (לזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   "מה ראה, ראה ארונו של יוסף" ביאור חדש בדברי המדרש

]הכרת הטוב של יוסף שלא חטף בגדו מאשת פוטיפר, הואיל והתפרנס זכות יוסף קריעת ים סוף ב

הגר"א השבת אבדה בבית הקברות כשהמוצא כהן[ מביתה, חיוב הכרת הטוב מול כניסה למקום רע, 

  גניחובסקי, תשע"ח

 שע"זפניני דעת, תקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף  

)ויבקעו המים(   ]בשביל המיוחד לי, לגוזר ים סוף לגזרים, כל אחד בן יחיד לקב"ה[בשבילי נברא העולם 

 בארה של תורה, תשע"ז

 שבילי פנחס, תשע"ח  קריעת ים סוף בזכות שמירת השבת במצרים

שירה כבר ביציאה ממצרים? במה נתייחדו נסי הים מנסי מצרים?  ישראל לא אמרו]מדוע קריעת ים סוף 

 ב"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי המצריים רק לפנות בוקר? מה היה חלקו של אאע"ה בנס?[ טבעו מדוע 

 שפת אמת, תרמ"ז  ]פיה פתחה בחכמה[בקריעת ים סוף   -אתה הראית לדעת 
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נהגת שפרה ופועה, הנהגת ימין ושמאל, הנהגת ]בנטיית ידו של משה, הקריעת ים סוף ומלחמת עמלק 

 שבילי פנחס, תשע"ז  מטה ויד[

 ה"תשעמאור השבת,    עשרה ניסים שנעשו על הים

  ה"עומקא דפרשא, תשע   קריעת ים סוף בהלכה ובאגדה

[ מדה כנגד מדה]'הטבעת בתרמית רגלי בת ענמית', מה היתה התרמית בקריעת ים סוף, ומדוע? 

 ורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"חשיע

  

 :שירת הים

 

]אימוץ מנהגים חדשים והחששות הכרוכים בהם, אמירת 'שירת הים' ו'תיקון' ליל שביעי של פסח 

החלשת תוקף מנהגי אבות, יש קהילות שהכוונה נהגו לא כך, מתי ארעה קריעת ים סוף, העלמת התורה 

נס בו מתו אויבי ישראל, מקורות המנהג לשורר ואמירת את השעה המדויקת, האם ראוי לשורר על 

 (קלדירחון האוצר )יד(, תשע"ח )עמ'  התיקון[

עיון   ד"אורות הגבעה, תשע   ה"מעדני אשר, תשע  קיום זכירת יציאת מצרים באמירת 'אז ישיר'

 הפרשה, תשס"ט )עמ' מ(

   ו"מחמדי התורה, תשע   )אז ישיר משה(כיצד נאמרה, ומתי הוכנסה לפסוקי דזמרה?   -שירת הים 

 מחמדי התוןרה, תשע"ז   נר יששכר, תשע"ג    מות, תשע"ורומ    ג"מעדני אשר, תשע  תשע"ח

הנסים והנפלאות, מיד כאשר נגאלו ממצרים, אלא ]מדוע לא אמרו בני ישראל שירה על כל שירה חדשה 

מדוע מכל פסוקי השירה בחרו , " בשירת בני ישראל על שפת היםהחידוש"רק לאחר קריעת ים סוף, מה 

ֶעדעל שפת הים היתה בפסוק "החדשה אנשי כנסת הגדולה לציין, כי השירה  ם וָּ הצירוף , "ה' ִיְמֹלְך ְלעֹולָּ

של השי"ת  גילוי מלכותו, במה ראו בני ישראל את עתידישיר" שהוא לשון , עם "עברשל "אז" שהוא לשון 

באמירת השירה התבססה , ממה שכבר ראו עיניהם גילוי שכינה במצריםיותר לם על שפת ים סוף, בעו

פתחו ואמרו שירה, ביקש הקב"ה לעשות  מלאכי השרתגם , ונקבעה ההכרה במלכות הקב"ה בעולם

לא  של כךומדוע במדוע לא אמר, לאחר מפלת סנחריב  שלא אמר שירהגלל , ולא נעשה, בחזקיהו משיח

   עולמות, ר מהותה של "שירה", ואימתי היא נאמרת, בכלל ועניינה של "שירת הים", בפרט[, משיחנעשה 

 ב )עמ' פב, צב( יג תרוצים"תשע ,עיון הפרשה

]מי תקן אמירת ההלל, האם אמרו הלל במצרים, ההבדל בין "שירה" ל"הלל", מדוע שירה הלל ושירה 

בכל יום והלל אסור, היכן נאמרה שירת הים, בית אהרן ברכו את ה', אשה בחיוב הלל, שירה מהיאה לידי 

, זכירת יציאת מצרים בשירת הים, שביעי של שמחה או להיפך, שירת הים על הצלה ממיתה או מעבדות

סח, מעשי ידי טובעים בים, אמירת שירה כשמובטחים בישועה, האם שביעי של פסח הוא "זמן שמחתנו", פ

 אוצרות אורייתא, תשע"ח מדוע לא ברכו ברכת הנס אחר שעברו את ים סוף, החובה לומר תיבת "ברוך"[

 הגר"א עוזר, תשע"ח  שירת הים ובהללב כעונה מעשו

 משנתה של תורה, תשע"ו]צורת כתיבתה, וסיבת נגינתה בשירה[  שירת הים 

  מלאכת מחשבת, תשע"ח   סברי מרנן, תשע"ח " הוא חלק משירת הים?אז ישירהאם " -אז ישיר 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז האם "כי בא סוס פרעה" הוא חלק משירת הים? -אז ישיר 
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 למה הוסיפו בתפילה עוד פסוקים בצמידות ל'אז ,העמוקה הטמונה במילה 'אז'המשמעות ]אז ישיר 

ישיר'? למה נדחקה השירה לסוף פסוקי דזמרה לאחר פסוקים מהנ"ך? ההקבלה בינה לבין תפילת 

  ד"תשע ,רוזנבלום הרב שיעורי[  א, טו])אז ישיר משה(  [העמידה

 (טואוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'  -נחל אליהו מדרגת כלל ישראל בשירת הים  

]עבר הווה ועתיד, ידמה בדעתו כאילו אותו יום עבר בים, פילוס הדרך בתוך שירת הדורות  -שירת הים 

 קובץ גליונות, תשע"ח )עמ' יא( -שיחת הגר"ד כהן    ממשנתה של תורה, תשע"ד   הסתר הפנים[

 באר הפרשה, תשע"ז )עמ' כב, כה(  )אז ישיר משה( מעלתו וסגולתו  -אז ישיר 

   [מעבדות לחירות אמרינן שירה]יאת מצרים על יצ היתה על נס קריעת ים סוף אוהאם השירה 

 (חאספקלריא, תשע"ח )עמ' 

 (לטאספקלריא, תשע"ח )עמ'   נכון כסאך מאז ישיר

 (מאאספקלריא, תשע"ח )עמ'   עניני קריעת ים סוף ושירת הים

 (נבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

 (פבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   בהשגחתו הפרטית -ויאמינו בה' 

 (פואספקלריא, תשע"ח )עמ'   קריעת ים סוף בזכות יוסף

 

 :חמץ בפסח, ושעבר עליו הפסח

 

]הבטיח למכור חמץ להוריו ושכח, חמץ שלא אצל הרב ולא הועברו לגוי  טפסי מכירת מחץ שנשכחו

 משא ומתן, תשע"ונמכר באונס האם ניתן לסמוך על הביטול[ 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו ]טלטול בישול[אכילת חמץ וקטניות בשבת שחל במוצאי פסח 

 הגר"א עוזר, תש"עחמץ בפסח אסור במשהו  

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ז  חמץ בערב פסח

 וראה, תשע"דתורה וה ]בירה, ויסקי, מתנול, סיכה כשתיה[אלכוהול ומוצריו בפסח ולאחר הפסח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"המנע מבל יראה? כיצד י ,מצא חמץ בפסח ביום טוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ירש חמץ בפסח, מאביו שלא ביטלו

סרו חג של אביו בארץ יכול להאכיל את אביו חמץ באנוהג יו"ט שני של גלויות, ה האם בן חו"ל

בן חו"ל הגיע לארץ ישראל למשך ימי הפסח, כדי לשהות עם אביו הזקן הזקוק לעזרה וטיפול ] ישראל

באופן שוטף. האם מותר לו להאכיל את אביו חמץ באסרו חג של פסח שהוא יו"ט שני של גלויות עבורו, 

 וישמע משה, תשע"ד ור לו להתעסק עם חמץ ויבקש מאחר לעשות זאת במקומאו שאסו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ]גזל מצות והחזירן אחר הפסח[שומר שלא מכר את החמץ שהופקד בידו 

 מנחת אשר, תשע"ד  [הגר"א וייס שליט"א] באחריותו, ועבר עליו הפסחחמץ רגיל, או חמץ שהיה 
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הרב יצחק רובין,   שומרי מצוותקניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות בבעלות אנשים שאינם 

 קהילת בני תורה הר נוף

המקום שבו נמצא  -" גבראאיסור נקבע לפי ה"ההאם ] הפרשי שעות בתחילת זמן היתר שימוש בחמץ

בין המקום  הפרשי שעות, כאשר יש מינא לדינא . ונפקאהחמץמקום  -" חפצאשל החמץ, או ה" הבעלים

ממאפיה בבני ברק  במוצאי חג הפסחצרי חמץ שנרכשו החמץ, מולמקום שבו נמצא  הבעליםשבו נמצא 

בשעה שאחד מבעלי המאפיה שהה בארצות הברית, האם הקונים בישראל רכשו חמץ שעבר עליו הפסח 

לי המאפיה השוהה בארה"ב עד ץ השייך לבעהאם יש לחשוש מאכילת חמ, ]הכרעות הפוסקים בנדון[

, והמשא הגבראאו  החפצאהאם באיסור בל יראה אזלינן בתר , בארצות הברית אחרון של פסחלסיומו של 

לאיסור בל יראה  חפצאשהוא איסור  איסור הנאההאם ניתן לחלק בין  •ומתן בראיות לשני הצדדים 

לישראלי הנמצא אחר הפסח  הגוימץ מדר קניית החס, סיכום הדינים הלכה למעשה • גבראשהוא איסור 

 עולמות, תנג[  כדעת רבנו תם ולמי שנוהג בזמן צאת הכוכבים, בחו"ל ולבן חו"ל הנמצא בישראל

]המכיל ׂשעורים[ והתיישנותו ]לעיתים תהליך יצור משקה ה'ויסקי' ]כשרות ויסקי שעבר עליו הפסח 

הנמצא  במפעלבמשך כמה שנים[ בתחומי מפעלי היצור, מעורר את השאלות: מה דינו של ויסקי המיוצר 

לא שבעליהם  בחנויות, והמשקה שהה בחביות בפסח, או ויסקי שנקנה שלא מכר חמץ כדיןבבעלות יהודי 

 שכח, ויסקי במקומות אלולקנות  לכתחילהתר לאחר הפסח והאם מו לשתותו האם מותר - מכרו חמץ

לבירור הדברים, יש לעיין בדין , האם חייב בביעורם -למכור ב"מכירת חמץ" בקבוקי ויסקי שערכם רב 

האם חייבים בביעורה לפני הפסח ]מפאת חריפות היי"ש אין שותים את החמץ  - "זיעת" משקה חמץ

חמץ שעבר עליו , ובהנאה ]מדאורייתא או מדרבנן[ ס[, והאם המשקה נאסר בשתיהבתוך כדי אכילת פר

קניית מוצרי חמץ , "הפסד מרובהבפרט, ובמקום " משקאות חריפים לאחר הפסחבכלל, ודין  הפסח

אם החמץ ספק כאשר יש  ,ממומר ,את חמצושלא מכר  ממי, למכור את חמצוששכח לאחר הפסח ממי 

הנמצאת בבעלות יהודים ופתוחה גם בימי חג  -שראל ות ה'דיוטי פרי' בנתב"ג ביקניית ויסקי בחנ, נמכר

תוקפה של "מכירת" חמץ כאשר ממשיכים מה  -במידה והחמץ נמכר , הפסח, ומוצרי החמץ נמכרים בה

האם ניתן  -במידה והחמץ לא נמכר , האם החמץ שנשאר בחנות נאסר בהנאה - למכור את חמץ בפסח

לאדם שלא בפניו" ]מכירת החמץ של הרב עבור מי ששכח מדין "זכין  אחרים שלא בידיעתםלמוכרו עבור 

קיבל בפסח מתנה בקבוק ויסקי מנכרי , שאינה מקובלת על פי חוקי המדינהמכירת חמץ , למכור חמץ[

האם הויסקי מותר לאחר  -"הנשוי" עם יהודיה, וביקש מהנכרי להניחו במקום שבו נמצא החמץ המכור 

 עולמות, שא  [הפסח

, האם הבקבוק מותר וקנה לו בפסח' ]או בדיוטי פרי[ קנה לי ויסקי במטוס'ביקש מיהודי 

 ]שליח לדבר עברה, שליחות למומר, כשהתנו שהשליח אינו מקבל עליו כל אחריות[בהנאה אחר הפסח? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז(

]עבודה במפעל חמץ, חלוקת חמץ לנוכרים, קניית חמץ לגוי בפסח, מכספו של הגוי, ע"י יהודי  

א נעשה שלוחו של הנכרי, מכיון שהיהודי ל, יבוא לאוכלושמא , הנה"ח של חמץ, הזמנת חמץ באינטרנט

רוצה בקיומו המג"א אסר את המכירה מטעם נוסף, כי היהודי , , ועובר בבל יראהבאחריותונשאר החמץ 

האם אסור לקנות , משתכר באיסור חמץעוד טעם מצינו לאסור את המכירה, היות והיהודי , של החמץ

לכאורה החמץ לא נקנה גם ליהודי , ]קמח, סולת[ מוצרי חמץ שאינם נאכלים, או חמץ סגור באריזהגם 

 בדיני עבודה זרההאם איסור "רוצה בקיומו" נאמר רק , , ומדוע עובר היהודי בבל יראהנחשב הפקרא אל

האם מותר ליהודי לעבוד  , "הבלעהמשתכר באיסור חמץ" כאשר מקבל שכרו ב", "באיסור חמץאו גם 

ועל פ, בבית נכרי, האם רשאי לקנות לחם עבור הנכרי דימשרת יהו, בפסח כפועל במאפיה של נכרים

המחלק בפסח מזון שיש בו עובד בבית חולים נכרי , במפעל של נכרי לקניית מזון עבור עובדיםהאחראי 
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בעסקאות  תיווך, כמנהל חשבונותעבודה במפעל חמץ של נכרים , על חמץ שמירה, לחולים נכריםחמץ 

 עולמות, רמט  [ברשת המקוונתאו  הטלפוןיית חמץ לנכרי באמצעות קנ, קניית ומכירת חמץ בין נכרים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  חמץ במוצאי פסח, בזמן תוספת חג, למי שלא הבדיל עדיין

חמץ ]למי אסור באכילה ובהנאה, דין ספק חמץ שעבר עליו הפסח, עליו הפסח שאלות בדין חמץ שעבר 

 מנחת אשר, תשע"ד שעבר עליו הפסח, חמץ שהפרשי שעות שעבר עליו הפסח[ -שקיבל עליו אחריות 

 קטז(-ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' פב האם סומכים על המכירה[] קניית מוצרי חמץ שנמכרו לגוי

 ים, תשע"ופרי ביכור  ץ שנמכר בפסח, השימוש בו לאחר הפסחחמ

]האם נכלל במכירת אב, מי הוא חמץ של ילדים שנמצא אחר הפסח, האם מותר באכילה? 

 עומק הפשט, תשע"ו [  הבעלים?

 עומק הפשט, תשע"ו  אחר הפסח' משמעותו ההלכתיתל ונאפה 'נטחן

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 

 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  יש ל
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