
בהתקרב חג הפסח, חג חירות הגוף והנפש שבו 
שהיינו  מצרים  סבלות  מתחת  השתחררנו 
במ"ט  שנשקענו  וכמעט  ידם,  תחת  מעונים 
שערי טומאה, לולא חמלת הקב"ה עלינו לקיים 
 – גדול'  ברכוש  יצאו  כן  'ואחרי  אבות  הבטחת 
אשר  התורה  קבלת   – הרוחני  הרכוש  שהוא 
את  'בהוציאך  הכתוב  כמאמר  נגאלנו  בזכותה 
ההר  על  האלקים  את  תעבדון  ממצרים  העם 
בכור  שסבלנו  והיסורים  השעבוד  וכל  הזה' 
מוכשרים  שנהיה  כדי  הוא  במצרים  הברזל 
יתברך  אותו  לעבוד  כיצד  ונדע  לעבדות 

ברציפות.
שיש  העולם  לכל  התברר  מצרים  יציאת  וע"י 
עלינו  ומצוה  האמונה  יסוד  והוא  לעולם  מנהיג 
לספר ביציאת מצרים לבנינו לכל סוגיהם דוקא 
מונחים  ומרור  שמצה  בשעה  הפסח  חל  בליל 
שעושים  וקיומן  המצוות  עשיית  שבעת  לפניך 
לרשע  וגם  האמונה.  יותר  חודרת  הנס  לזכר 
הדברים  שרואה  בעת  להכחיש,  הרוצה 
המסמלים את הנס, אינו יכול להכחיש מציאות 
לו  והוא  ממצרים  ישראל  עם  גאולת  אמיתות 
'קהיון שיניים' על כן חובה עלינו להתחזק ביתר 
שאת ועוז בחינוך בנינו לתורה ולמצוות, בחינוך 
אמיתי קדוש וטהור, כי הם עתידה של האומה 
הישראלית ותורתם היא העומדת לנו למגן בפני 
האויבים העומדים לכלותינו בכל דור ודור, כמו 
למען  עוז  יסדת  ויונקים  עוללים  'מפי  שנאמר 

צורריך 'להשבית אויב ומתנקם'.
הפסח  בחג  התלויות  המצוות  שנקיים  וע"י 
כהלכתן, יגאל ה' את שכינת עוזו ויגאלנו שנית 
גאולת הנפש וגאולת הגוף ונזכה במהרה לבנין 
הזבחים  מן  שם  ונאכל  ותפארתנו  קדשנו  בית 

ומן הפסחים אכי"ר.

ביתר  אנו  חשים  הפסח,  חג  בפרוס 
והאבדן  הכאב  היתמות  את  שאת 
אאמו"ר  של  וחסרונו  בהסתלקותו 

הגאון רבי עזריה בסיס זצוק"ל.
היה  זיע"א  אאמו"ר  עברו,  בשנים 
ומנהגים  דינים  לקט  לאור  מוציא 
שראה  הטעם  הפסח.  חג  לקראת 

הלכות  מדי שנה את  ולפרסם  להוציא  לנכון 
- היות  לי מספר פעמים  הפסח, כפי שאמר 
ומובא בגמרא (פסחים סו.) "תנו רבנן הלכה 
חל  אחת  פעם  בתירא,  מבני  נתעלמה  זו 
ידעו  ולא  להיות בשבת, שכחו  ארבעה עשר 
אמרו  לאו.  אם  השבת  את  דוחה  פסח  אם 
את  דוחה  פסח  אם  שיודע  אדם  יש  כלום 
יש  אחד  אדם  להם  אמרו  לאו,  אם  השבת 
שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו, ששימש שני 
גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח 
לו.  וקראו  שלחו  לאו.  אם  השבת  את  דוחה 
אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את 
השבת אם לאו, אמר להם, וכי פסח אחד יש 
הרבה  והלא  השבת,  את  שדוחה  בשנה  לנו 
יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין 
להם,  אמר  לך.  מנין  לו,  אמרו  השבת.  את 
נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד. מה 
אף  השבת  את  דוחה  בתמיד  האמור  מועדו 
מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. ועוד, 
כרת  ענוש  שאין  תמיד  ומה  הוא,  וחומר  קל 
דוחה את השבת פסח שענוש כרת אינו דין 
בראש  הושיבוהו  מיד  השבת.  את  שדוחה 

ומינוהו נשיא עליהם".
אם  כי  זצ"ל  אאמו"ר  הוכיח  זו  גמרא  פי  על 
באותו דור - אצל גדולי הדור היתה שכחה, כל 
אצל  וכמה  כמה  אחת  ועל  אנו,  בדורנו  שכן 
תלמידי  שאינם  ישראל  בית  עמך  שאר 
חכמים, שהשכחה מצויה בהם בפרט בדברים 
'עירוב  כגון  בשנה,  שנה  מדי  נעשים  שאינם 
של  שביעי  בערב  זו  בשנה  שיש  תבשילין' 
פסח, וכן מצוות 'ביעור מעשר' ו'וידוי מעשר' 
שבאים פעמיים בשמיטה, ולא כל אחד בקי 

ויודע הלכותיהם.
בס"ד  התברכה  העין,  ראש   - עירנו 
בתלמידי חכמים, רבני שכונות, רבני 
קהילות, ראשי כוללים מורי הוראה 
אשר  תורה,  ובני  אברכים  וציבור 
ודאי מדריכים ומלמדים את שומעי 
לקחם בהלכות החג. ואף על פי כן, 
אאמו"ר זצ"ל מתוקף תפקידו כרב העיר, היה 
הפסח   ודיני  הלכות  קובץ  שנה  מדי  מפיץ 
העדות,  כלל  ומנהגי  לפסיקות  המותאם 
תימנים ספרדים ואשכנזים – כדי לזכות את 
הרבים ולהדריכם בצורה מעשית בלשון קלה 
ואת  בה  ילכו  הדרך  את  וברורה  בהירה 

המעשה אשר יעשון.
גם בהתנהלות השוטפת בשירותי הדת בעיר 
מחלקת  הכשרות,  המקוואות,  כדוגמת   -
מענה  לתת  הקפיד  תמיד    - ועוד  הנישואין, 
הייתה  וזו  והקהילות,  העדות  לכלל  מתאים 
לתת  הכלל,  בענייני  והנהיג  שהתווה  הדרך 
קהילה  מכל  אדם  לכל  ומתאים  ראוי  מענה 

חוג ועדה.
ובשיתוף  מורשתו,  ולשימור  לדרכו  כהמשך 
עם 'מוסדות אבי העזרי', אנו מוציאים לאור 
אף בשנה זו קובץ דינים ומנהגים לחג הפסח 
 - הבא עלינו לטובה, המותאם לכלל העדות 
פסיקתו  כפי  ואשכנזים,  ספרדים  תימנים 
והן  בכתב  הן  ממנו  שקיבלנו  וכפי  והדרכתו, 

בע"פ.
הובאו  היריעה,  קוצר  ומפאת  זה  בגליון 
מתוך  המעשיות  וההלכות  הפסקים  תמצית 
ע"י  לאור  יצא  שכבר  המלא  ההלכות  קובץ 

מוסדות אבי העזרי. 
תחת  תקלה  תצא  שלא  ותקווה  תפילה  אנו 
ונזכה  שמים,  לשם  מעשינו  כל  ושיהיו  ידינו 
במהרה  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  לאכול 

בימינו אכי"ר. 

הצב"י עזריה בהגר"י בסיס
רב העיר

בברכת התורה
הצב"י יחיאל בסיס

בכמוהר"ר עזריה בסיס זצוק"ל

לוח זמנים לאופק ראש העין 

יום ששי – י"ד ניסן
עלות השחר  (72 דק') – 4:52

הנץ החמה – 6:08
סוף זמן אכילת חמץ לכתחילה – 9:47

סוף זמן אכילת חמץ לדעת הגר"א – 10:29
סוף זמן ביעור חמץ וביטולו לכתחילה – 11:00

סוף זמן ביעור חמץ וביטולו לדעת הגר"א – 11:34

חצות היום – 12:39
מנחה גדולה – 13:12
מנחה קטנה – 16:28 

תחילת שעה עשירית – 15:55
ליל פסח

זמן הדלקת הנרות – 18:51 
סוף זמן אכילת אפיקומן – 00:39

לבני תימן 
13-15 גרם

לבני עדות המזרח 
כ 29 גרם

לבני אשכנז
חזו"א – 15-16 גרם

משנה ברורה –  כ 20 גרם

דברי פתיחה וברכה

אגרת ברכה
אגרת ברכה לתושבי העיר

מאת מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצוק"ל
כפי שהתפרסמה בשנת תשס"ה

במהות חג החירות

תשע“ט



א. בשנה זו שהיא השנה הרביעית לשמיטה חייבים 
שיפריש  ידי  על   - מעשרות"  "ביעור  מצות  לקיים 
ומי  לו.  שיש  טבל  פירות  מכל  ומעשרות  תרומות 
מעשר  כל  יתן   – ללוי  ראשון  מעשר  לתת  שנוהג 
ראשון שלו ללוי, או יזכה לו. וכן מעשר עני שיש בידו 
ודמי  שני  מעשר  כל  ויחלל  לו.  יזכה  או  לעני  יתננו 
מעשר שני שיש בידו על מטבע שיש בו לכל הפחות 
או  שישחקנה,  כגון  המטבע  ויאבד  פרוטה  שווה 

ישליכנה לים.
ב. וכן חייבים להפריש חלה מכל מאפה החייב בחלה 
הופרשה  לא  אם  ולכן  המופרשת.  החתיכה  ולאבד 
את  ויאבד  החג,  קודם  חלה  יפריש  מהמצות  חלה 

החתיכה המופרשת. 
רבעי  נטע  של  חילול  גם  כוללת  הביעור  חובת  ג. 
פרוטה)  (בשווי  מטבע  על   – שברשותו  תלוש 
ורבעי עם הפרוטה החמורה  המיוחדת למעשר שני 

שבה – ולאבדה. 

שקל  חצי  של  חולין  מטבע  יקח  החילול:  אופן  ד. 
ויאמר, "כל מעשר שני ורבעי שיש לי בכל המטבעות 
שייחדתי לחילול מעשר שני ורבעי שבכל המטבעות 
הקטנות שיש לי, הרי הם מחוללים הם וחומשם על 
מטבע זו", ולאחר מכן יאבד את המטבע ע"י שחיקה 
שיקח  סוכר  על  גם  לחלל  יכול  וכן  לים.  זריקה  או 
עליו  ויאמר  פרוטה)  בו שוה  (שיש  סוכר  כוס  כחצי 

הנוסח הנ"ל ויאבד את הסוכר.
ה. סוף זמן הביעור לדעת מרן השו"ע (יו"ד סי' שלא 
סעי' קמד) הוא בערב יום טוב האחרון של פסח. ויש 
זצוק"ל  ואאמו"ר  הראשון.  בעיו"ט  דהוא  פוסקים 
הכריע דלצאת ידי הכל יבער בעיו"ט הראשון (שחל 
השנה בערב שבת). ואם לא ביער בערב שבת יבער 
פירות  קנה  המועד  חול  בימי  ואם  המועד.  בחול 
לקיים  חייב  ומעשרות,  בתרומות  החייבים  וירקות 

מצוה זו שנית בערב שביעי של פסח.

א. מצות עשה להתוודות לפני ה' אחר שמוציאין כל 
המתנות שבזרע הארץ וזהו הנקרא 'וידוי מעשר'. 

ב. וידוי זה מתודין בשנה הרביעית ובשנה השביעית 
לדעת  הפסח.  חג  של  האחרון  טוב  ביום  לשמיטה, 
הרמב"ם מצוה זו נוהגת אף שלא בפני הבית. אולם 
שבית  בזמן  רק  נוהגת  זו  שמצוה  סובר  הראב"ד 

המקדש קיים.
התרומה  את  בפועל  נותנים  שאין  כיון   – בזמננו  ג. 
תרומות  ומפרישין  ללוי,  ראשון  המעשר  ואת  לכהן 
חובה  אין  – אף לדעת הרמב"ם  ומעשרות בטומאה 

להתוודות. מכל מקום חסידים ואנשי מעשה נוהגים 
להדר ולהתוודות 'זכר למצוות וידוי' ונוהגים לקרוא 
פרשת וידוי מעשרות בשביעי של פסח קודם מנחה 
או אחריה ברב עם, וקורין פרשת הוידוי (דברים פרק 
וטוב  החומש.  מתוך  בטעמיה  יב-טו)  פסוקים  כו 
קרית  שקורין  כדרך  אחד  בקול  יחד  כולם  שיקראו 

שמע.
מעשרות  וידוי  הלכות  את  ללמוד  ונכון  ראוי  ד. 
בציבור,  שני)  מעשר  מהלכות  יא  (פרק  ברמב"ם 

ואח"כ לקרוא את הוידוי.

כבר  ומופיעה  קדומה,  תקנה  הינה  לגוי  חמץ  מכירת 
במשנה. 

לו חמץ, מוכר את חמצו  - אדם שיש  בעיקר התקנה 
ומביאו לגוי (שגר בשכנותו וכדומה) ומוציאו מרשותו 
לגמרי, ואחר הפסח חוזר וקונה את החמץ מהגוי. אולם 
בימינו שהמכירה נעשית בצורה מרוכזת ע"י הרבנות, 
עובר  ואינו  ברשותנו,  נשאר  שהחמץ  בעיה  נוצרת 
קנייניות  לבעיות  (בנוסף  הגוי.  לרשות  מעשי  באופן 

שונות שאין כאן המקום לפרטן). 
יחשב החמץ ברשותו של הגוי, צריך  זאת  כדי שבכל 
למכור או להשכיר לגוי את המקום שמונח בו החמץ, 

וע"י כך נכנס החמץ לרשותו של הגוי. 
לכן צריך גם לתת לגוי רשות ואפשרות להגיע למקומות שהחמץ מונח בהם. יש 
להדגיש שהמכירה היא מוחלטת - כפי הדין וההלכה, ולא כ'מסורת' בעלמא, וכן 

אינה 'פוקעת' אחר הפסח, אלא החמץ נרכש מהגוי בטבין ותקילין לאחר הפסח.

המוכר את החמץ לגוי ע"י שמייפה את כוחו של הרב וממנהו לשלוחו למכור 

את חמצו, צריך לחתום על שטר הרשאה הכולל את 
שמו וכתובתו, מקום החמץ וחתימתו בצורה ברורה 
ובאופן קריא. ובכדי לחזק את הדבר נהוג לעשות גם 

קניין סודר.  
במכירת החמץ יש לכלול הן חמץ ודאי, הן ספק 
שדבוק  החמץ  את  וכן  חמץ,  תערובת  הן  חמץ, 
בכלים, כמו גם מניות והשקעות בחברות שסוחרות 

בחמץ, וכן כל חמץ שבאחריות המוכר. 
יש לנעול את המקומות שמונחים בהם החמץ או 
לידי  יבואו  שלא  כדי  בולטת,  בצורה  לסמנם 

תקלה.
בעלי מפעלים ותושבים שאינם יכולים לבדוק את 
שיחול  קודם  בניסן  י"ג  ביום  שתתקיים  לגוי  החמץ  במכירת  ומעוניינים  החמץ, 

החיוב של בדיקת החמץ – צריכים להודיע זאת לרב. 
אישור  לקבל  ברצונם  כי  המכירה  במעמד  להודיע  צריכים  עסקים  בעלי 

מהרבנות על מכירת החמץ.
עקב תקלות שונות שהיו במהלך השנים, הציבור נקרא להזדרז במכירת החמץ.

א. מי שיש לו מיחוש בעלמא אין להתיר לו 
לבלוע תרופה שמעורב בה חמץ.

ב. אדם שחלה כל גופו עד שנפל למשכב, אף 
להשתמש  לו  מותר  סכנה,  בו  שאין  פי  על 
ומשככי כאבים, אפילו אם  בפסח בטבליות 
מערב בהם עמילן חמץ, מכיון שטעמם פגום 
שהם,  כמות  ובולעם  כלב,  מאכילת  ונפסלו 

ואינם כדרך הנאתם.

הרוקח  או  מהרופא  יבקש  לכתחילה  ג. 
תחליף לתרופה שהוא ללא חשש חמץ, (ויש 
וקפות  הרבנות  ידי  על  המופצות  חוברות 
הכשרות  התרופות  רשימת  ובהם  החולים 

לפסח). 

שטעמם  מציצה  וכדורי  (סירופ)  תרופות  ד. 
טוב, ומיועדים להקלת כאב גרון או צרידות 
אלא  בפסח  בהם  להשתמש  אסור  וכדומה, 
אם כן ברור לו שאין בהם תערובת חמץ. ואם 
הוא חולה שנפל למשכב, יכול ליתן בה דבר 
הנאתה,  כדרך  שלא  שתהיה  כדי  מר, 

ויבלענה.

במהלך  קבועים  כדורים  הנוטלים  חולים  ה. 
כולסטרול  דם,  לחץ  לב,  חולי  כגון  השנה 
בה  שיש  בתרופה  לאיזון  והגיעו  וכדומה, 
להמשיך  להם  מותר  חמץ,  תערובת 
ולהשתמש בתרופה זו בפסח ללא חשש, אף 
זו,  על פי שיש תחליף כשר לפסח לתרופה 
כיון שבתרופה הכשרה הם עלולים לאבד את 

האיזון ולהסתכן.

שיצטרך  שיודע  סכנה  בו  שיש  חולה  ו. 
חמץ,  בה  שיש  בתרופה  בפסח  להשתמש 
יכוין  הפסח  קודם  התרופה  את  כשקונה 
שאינו רוצה לזכות בחמץ שבתרופה, ויצניע 
לפי  ממנה  יקח  וכשיצטרך  בביתו,  אותה 
חמצו  את  כשמוכר  כן,  עשה  לא  ואם  צרכו. 
לגוי יכלול במכירה גם את החמץ שבתרופה, 

ויצניענה בביתו וישתמש בה לפי צרכו.

ביעור מעשרותתרופות בפסח

הלכות וידוי מעשרות

מכירת  חמץ

קריאת פרשת וידוי מעשר (דברים כ"ו)



בשנה זו - שביעי של פסח חל בערב שבת. כשיום 
בו  לבשל  להתחיל  אסור  ששי,  ביום  שחל  טוב 
לשבת.  טוב  מיום  'הכנה'  משום  השבת  לצורך 
קודם  השבת  לצורך  לבשל  התחיל  אם  אולם 
כניסת החג, מותר לו להמשיך את הבישול לשבת 
אדם  שיניח  חז"ל  תיקנו  לפיכך  החג.  במהלך  גם 
יום טוב קודם השקיעה  'עירובי תבשילין' מערב 
מתחיל  שאינו  ניכר  שיהיה  כדי  השבת,  לצורך 
בעיצומו  טוב  יום  לצורך  שאינם  ואפיה  בבישול 
של היום, אלא הוא רק כגמר מלאכת אוכל נפש 
שהתחיל בה מערב יום טוב, ויוכל לסמוך עליהם 

ולבשל ביום טוב לצורך השבת. 
וגם  פת  גם  תבשילין  לעירוב  להניח  נהגו  א. 
תבשיל. פת - מפני שאין אופין אלא על האפוי, 
ותבשיל - מפני שאין מבשלין אלא על המבושל. 
מותר  בלבד,  תבשיל  הניח  אם  הדין  (ומעיקר 
לסמוך עליו הן לבשל והן לאפות. אולם אם הניח 
אבל  לאפות,  עליו  לסמוך  מתירין  יש  בלבד,  פת 

לכולי עלמא אין לסמוך עליו כדי לבשל).
לעירוב  להניח  שצריך  והפת  התבשיל  שיעור  ב. 
פת  ולהניח  להחמיר  (וטוב  כזית   – תבשילין 
בשיעור כביצה). ומועיל שיעור זה לכל בני הבית 

ואף לאורחים הסמוכים על שולחנו.
ג. התבשיל שמערב בו יהיה מדבר שמלפתים בו 
את הפת. ויכול להיות מבושל, שלוק, צלוי, כבוש 

או מעושן. 
שלימה  מצה  תבשילין  לעירוב  ליקח  יהדר  ד. 
לערב  ונהגו  דגים.  או  בשר  כגון  חשוב  ותבשיל 
בביצה שלוקה כשהיא בקליפתה (ובביצה קלופה 
ממהרת  שאינה  מפני  הסכנה)  מפני  לערב  אין 
בזמננו  אולם  החמים,  במקומות  אף  להתקלקל 

יתקלקל,  שהמאכל  חשש  ואין  מקררים  שיש 
הורה אאמו"ר זצ"ל שראוי להדר ולערב בתבשיל 

חשוב.
ה. מי שבישל מעיו"ט את כל צרכי השבת, ואינו 
תבשילין  עירוב  יניח  כלל,  לשבת  מיו"ט  מבשל 
ידי הסוברים שגם להדלקת  – לצאת  בלא ברכה 
בית  (שו"ת  תבשילין.  עירוב  צריך  שבת  נרות 

העזרי ח"א סי' נז (ז-יא) וח"ב סי' צ).
ו. טוב שהאשה תשמע את הברכה מפי בעלה כיון 
לבשל  שתוכל  בשבילה  נעשה  העירוב  שעיקר 

מיום טוב לשבת.
מעשה העירוב

ז. נוטל את המצה והתבשיל ומברך בשם ומלכות 
עירוב".  על מצוות  וצונו  "אשר קדשנו במצוותיו 
וימשיך ויאמר: "בהדין עירובא יהא שרי לן לאפויי 
כל  ולמעבד  ולאדלוקי שרגא  ולאטמוני  ולבשולי 
עלנא".  ולסומכים  לנא  לשבת  טוב  מיום  צרכנא 
וצריך שיבין מה שאומר. ואם אינו מבין בארמית 
לנו  מותר  יהא  זה  "בעירוב  שמבין  בלשון  יאמר 
לאפות ולבשל ולהטמין ולהדליק נר ולעשות כל 

צרכינו מיום טוב לשבת לנו ולסומכים עלינו"
יכול  תבשילין,  עירובי  לעשות  ששכח  מי  ח. 
עושה  שהרבנות  התבשילין  עירוב  על  לסמוך 
ומזכה לכל התושבים ואורחיהם. ומי שהזיד ולא 
שאינו  השו"ע  מרן  דעת  תבשילין,  עירוב  עשה 
מהרי"ץ  דעת  אולם  זה,  עירוב  על  לסמוך  יכול 

שיכול לסמוך על זה אפי' לכתחילה.
גמר  לאחר  עד  העירוב  את  לאכול  אין  ט. 
התבשיל  את  לאכול  ונהגו  לשבת.  הבישולים 
ולבצוע על המצה בסעודת ליל שבת או בסעודה 

שלישית.

ההכנות לחג
טחון  לכמון  לפסח  כשרות  נתן  לא  זצ"ל  מורינו 
מאוד,  קשה  שברירתם  מפני  טחונה,  ול'חילבה' 
שלוש  שנבררה  חילבה  ובדקו  שניסו  ולאחר 
הורה  רבינו  חיטה.  גרעיני  בה  נמצאו  פעמים, 
החילבה  גרעיני  את  למכור  התבלינים  לחנויות 
את  לעצמו  יברור  ואחד  אחד  וכל  בשלמותם, 
הכמות הנצרכת לו לכל ימות החג. ובביתו הקפיד 
תבלינים  לקנות  לא  האחרונות,  שנותיו  עד 
התבלינים  את  קונה  היה  אלא  לפסח,  טחונים 
בעצמו  אותם  בורר  שהיה  ולאחר  בשלמותם, 
שלוש פעמים, היה טוחן אותם במטחנה מיוחדת 

לפסח.

השולחן אשר לפני ה'
הפת  בבציעת  מנהגים  שני  ישנם  תימן  בעדת 
בשאר סעודות החג והשבת. יש הנוהגים לבצוע 
שתי  על  לבצוע  הנוהגים  ויש  וחצי,  מצה  על 
מצות. רבינו זצ"ל, נהג במשך שנים רבות לבצוע 
ושנה לאחר  וחצי,  לסירוגין, שנה אחת על מצה 
ביו"ט  מכן על שתי מצות. אירע באחת השנים, 
ראשון של פסח בסעודת שחרית, שכאשר רצה 
לבצוע על שתי מצות שלימות, נשברה לו מצה 
אחת. לקח רבינו מצה שלימה אחרת והניחה על 
נשברה  שאז  אלא  לו.  שנותרה  השלימה  המצה 
המצה השניה. ושוב החליף במצה שלימה אחרת, 

בפעם  הדבר  נשנה  כאשר  המצה.  נשברה  ושוב 
עיניו,  את  עצם  קלות,  רבינו  הרהר  הרביעית, 
שעברה  ששנה  נזכר  אני  ואמר,  התנער  ולפתע 
בצענו על שתי מצות שלימות, כך שהשנה צריך 
כך  על  רמזו  ומהשמים  וחצי.  מצה  על  לבצוע 
ואחת  שלימה  אחת  מצה  נשארה  כשתמיד 

נשברה...

התמרים אינם חמץ
רבינו זצ"ל סיפר פעם כי כשאביו הגה"צ רבי יחיא 
את  לו  הביא  לגוי,  החמץ  את  מכר  זיע"א  בסיס 
החמץ,  בו  מונח  שהיה  המחסן  של  המפתח 
יכול  והוא  לו,  מכור  החמץ  שכל  בפניו  והדגיש 
שכיון  החליט  הגוי  שירצה.  עת  בכל  לקחתו 
הגוי,  הלך  לעצמו.  אותו  יקח  הוא  שלו  שהחמץ 
פתח את המחסן, והחל לרוקן משם את כל מה 
קטניות  שקדים,  צימוקים,  תמרים  בו,  שהיה 
עושה,  שהגוי  מה  את  ראה  יחיא  מארי  ועוד. 
ושתק. לאחר הפסח, מארי יחיא קרא לגוי, והחל 
לעשות עמו חישוב של עלויות המוצרים שאינם 
חמץ שהיו באותו מחסן. הגוי תמה, הרי אמרת לי 
שהכל שייך לי, מדוע כעת אתה דורש תשלום על 
התמרים ועל הצימוקים? הסביר לו רבי יחיא כי 
חמץ,  אינם  והקטניות  והצימוקים  התמרים 
ומימלא לא היו מכורים לו כלל, ועליו לשלם לו 

תמורתם או להחזירם.

לשביעי של פסח
א. יש להכין מבעוד יום נר נשמה כדי שתהיה לו 'אש 
אש  לו  שאין  ומי  הגז,  את  ממנה  להדליק  מצויה' 
מפני  במצית,  או  בגפרור  להדליק  לו  אסור  מצויה 

שמוליד אש ביום טוב.

ב. מי שיש לו מצית אוטומטית בכירת הגז, אסור לו 
להשתמש בה ביו"ט, וצריך לנתקה מהחשמל בערב 

יו"ט.

ביו"ט  להשתמש  שאסרו  האשכנזים  מפוסקי  יש  ג. 
הגז  להבת  (שכאשר  ביטחון'  'חיישן  בו  שיש  בגז 
נכבית, נעצרת זרימת הגז), מפני שחום האש בחיישן 
משום  אסור  החזו"א  פי  ועל  חשמל  ליצירת  גורם 
בונה. ואאמו"ר זצ"ל התיר כשמדליק את הגז מאש 

מצויה.  

טוב  ביום  אותו  ויכוין  חגז,  שעון  יום  מבעוד  יכין  ד. 
את  לכבות  שאסור  כיון  האש,  את  שידליק  קודם 

האש ביום טוב.

ה. ביו"ט מותר לאפות ולבשל בתנור חשמלי, ובלבד 
שיכין אותו מבעוד יום שידלק ויכבה ע"י שעון שבת.

מרן  ולדעת  טוב,  יום  בערב  נרות  להדליק  מצוה  ו. 
ומלכות  בשם  בהדלקתם  לברך  צריכים  השו"ע 
'להדליק נר של יום טוב', וכן נוהגים רוב השאמי וכן 
מהם  יש   – והבלדי  והאשכנזים.  הספרדים  מנהג 
שנוהגים כדעת מהרי"ץ בעץ חיים שכתב לברך, ויש 
שנהגו כמו שכתב בשו"ת פעולת צדיק, שלא לברך, 
(ויש שלא נהגו להדליק כלל) ונהרא נהרא ופשטיה. 
(ועי' בשו"ת בית העזרי ח"ג סי' מח אות יז – פירוט 

מנהגי המחוזות בזה).

מבשבת.  יותר  ביו"ט  מוקצה  בדיני  החמירו  חז"ל  ז. 
בהמה  למאכל  הראויות  פירות  של  קליפות  לפיכך, 
בטלטול  המותרים   - לכלבים  הראויות  ועצמות 
להניחם  אסור  וכן  ביו"ט.  בטלטול  אסורים  בשבת, 
בכלי ריקן משום שמבטל כלי מהיכנו ודומה לסותר 
(שאי אפשר להשתמש בכלי הזה בשבת) או לבונה 
(שכיון שאסור לטלטל את הכלי בשבת, נחשב כאילו 
יניח פרי או דבר מאכל אחר  חיברו למקומו). על כן 
והקליפות,  העצמות  את  שם  ייתן  כך  ואחר  בכלי, 
לדבר  בסיס  דהוי  לטלטלו  מותר  יהיה  זה  ובאופן 

האסור והמותר.

ח. צריך ללבוש ביו"ט בגדים נאים יותר משל השבת, 
שנאמר 'ושמחת בחגך'. וחייב אדם להיות כל שבעת 
ימי הפסח שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו 
קליות  להם  נותן  הקטנים  כיצד,  עליו.  הנלוים  וכל 
ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין 
יין  ושותין  בשר  אוכלין  והאנשים  ממונו,  כפי  נאים 

שאין שמחה אלא בבשר ויין. 

היתומים  והאביונים  העניים  את  לשמח  מצוה  ט. 
'קמחא  במגביות  אדם  ישתתף  ולכן  והאלמנות, 
דפסחא' שמחלקים לנזקקים בצורה מכובדת. וכתב 
הרמב"ם, שמי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא 
ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש 

אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו.

דיני יום טוב עירוב תבשילין

נפלאים מעשיך
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תשובות ופסקים בהלכה ובמנהג

בקרוב!יראה אורחלק ד‘

בארבעת חלקי השו“ע
מאת מרן הגאון רבי עזריה בסיס זצוק“ל

לרכישה והנצחה : 03-6544260 avihaezri100@gmail.com

avihaezri@gmail.com

קונטרס חודשי ללימוד יומי
 ע“פ פסקי מרן הגאון

רבי עזריה בסיס זצוק“ל

קו ייעודי לעדכון על מצב העירוב 
הקו מתעדכן כשעה וחצי

 לפני כניסת השבת

ראש העין

להסיר מכשול

לנוהגים  ביין  החרוסת  דילול   - חרוסת  א. 
לטבל את הכרפס בחרוסת. לא יעשה ע“י 

ערבוב רגיל אלא בהולכת הכף ”שתי וערב“
יכינו  ב. מי מלח - הנוהגים לטבל במי מלח 

את מי המלח מבעוד יום.
ג. חזרת (חריין) - יש לרסקה מערב שבת.

מלמדוד  להימנע  טוב   - השיעור  מדידת  ד. 
ומרור  מצה  ‘כזית‘  ה  שיעורי  את  בשבת 

ו’הרביעית יין‘.

לבני תימן  -  13-15 גרם

לבני עדות המזרח  -  29 גרם

לבני אשכנז 
חזו"א – 15-16 גרם

משנה ברורה –  כ 20 גרם

 שיעור כזית

 שיעור רביעית
86 מ"ל 

חזו"א - 150 מ"ל

היות וליל הסדר חל השנה בליל שבת, 
יש להיזהר בענינים הבאים:


