
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 ראויק פרשת

 

)סי'   או"זבשו"ת מהר"ח  על מצה עשירה, הנההברכה 

שעל פת הבאה בכסנין מברך בורא   אע"פכתב, ש עא(
מיני מזונות, מ"מ אם קובע סעודתו עליה מברך  

, אבל שבת קובעת  ברהמ"זבתחלה המוציא ולבסוף 
לזה שכל אכילת שבת נחשבת קבע ע"כ. אולם מהר"ם  

שבת   העלה דל"א, )סי' עא(בן חביב בשו"ת קול גדול 
קובעת לאכילת עראי של פת הבאה בכסנין לברך  

  )כלל ג סי' יא(. וכ"כ בשו"ת גנת ורדים ברהמ"זהמוציא ו
שאין חילוק בין שבת לחול לענין זה. והסכים עמו  

שדבריו נכונים   )סי' קסח סק"ה( מרן החיד"א בברכ"י
 ע"ש. .דברבטעמם, ושכן עמא 

צריך לברך  בענין אחר  א"אי"ל שבשבת זו שומ"מ 
, וכמ"ש בתשו'  ברהמ"זעל מצה עשירה המוציא ו

שבסעודה שלישית של ער"פ שחל   )ח"א סי' תפט(הרדב"ז 
בשבת, יש לאכול כזית מצה עשירה ויברך עליה  

הביא דברי   )סי' תמד( . ע"כ. ובברכ"יברהמ"זהמוציא ו
הרדב"ז, וכתב, והנכון שיטול ידיו ויברך המוציא  

,  ברהמ"זמצה עשירה ויברך ויאכל מעט יותר מכביצה 
שמחלק בין   צ"לשבזה נחשב לקביעות סעודה ע"ש. ו

. אך  בלא"הדלא אפשר  ער"פשבת דעלמא לשבת של 
קשה שהרי יש פוסקים שסוברים שסעודה שלישית  
אינה צריכה פת, ויכול לקיימה בבשר ודגים או מיני  

חשש לדבריהם, ופסק,   )ס"ס קפח( ש"עפירות. ומרן ב
של   ברהמ"זאמר רצה והחליצנו בשאם טעה ולא 

.  סב"לסעודה שלישית אינו חוזר, וה"ט משום ש
וכמ"ש הבית חדש שם. וא"כ גם לענין קביעות סעודה  
לא שייך לומר שבת קובעת בסעודה שלישית לברך  

, כיון שאין כל  ברהמ"זעל מצה עשירה המוציא ו
.  סב"להדעות שוות להצריך פת לסעודה שלישית. ו

   )ר"ס תרל"ט(ישועות יעקב וכן מתבאר בס' 

אשדות הפסגה   בשו"ת הר"ח בר דוד אבולעפייאמוגם 

תמה על הרדב"ז בזה, שהרי מצה עשירה   )דף טו.(
דינה כפת הבאה בכסנין, ואין לומר שבת קובעת,  
וכמ"ש בשו"ת גנת ורדים, וכן הסכים להלכה  

דים, ושכן מוכח מדברי הראשונים.  כדברי הגנת ור
, ושאין  ברכ"ידחה דברי ה )סי' תמד סק"ב( מאמ"רוב

לסמוך על זה לעשות מעשה, כיון שי"ל שאין  
חילוק בין שבת לחול בדין פת הבאה בכסנין. ואין  

לשאר   ער"פטעמו מספיק לחלק בזה בין שבת 
שבתות השנה. ושכן המנהג פשוט גם בשבת ע"פ  

  אע"פלברך במ"מ וברכה אחת מעין שלש. ע"כ. ו
העלה כדברי הברכ"י,   )ח"ב סי' פח(שבשו"ת לב חיים 

ושיש לחלק בין שבת ע"פ לשאר שבתות השנה,  
ושכן הורה מר זקנו החקרי לב. וכ"כ בשו"ת  

.  קנה( )סי'מ "ע באג"וע. )ח"א או"ח ס"ס ד(תעלומות לב 
מ"מ למעשה העיקר כדברי המהרח"א באשדות  

  ר שאין לברך אלא במ"מ ועל"הפסגה, והמאמ
 המחיה.

המזון,  הרדב"ז שכתב לברך המוציא וברכת ואף 
י"ל דמיירי במצה עשירה שעירב בה מעט שמן או  
דבש, שלענין ברכת פת הבאה בכסנין צריך שיהיה  
נרגש וניכר טעם השמן בפהב"כ, ואילו לענין מצת  

במעט שמן שאין טעמו ניכר ונרגש   אפי'מצוה 
]וע'  נחשב כמצה עשירה ואינו נקרא לחם עוני. 

וכן מבואר   שם[. "חובפר "רובא )סי' תעא סק"ה(במג"א 
)ס"ס מח  להדיא בדברי החיד"א בשו"ת יוסף אומץ 

ע"ש. ולפ"ז אתי שפיר דברי הרדב"ז,  . בד"ה ומעתה(
ולא קשה עליו קושית המהרח"א על הרדב"ז. וכ"כ  

. וכן  )ח"ג מע' פסח אות קכ"ג דל"ט ע"ג(בזכור לאברהם 
כתב   )מע' פ' אות ל"ח(מני בזכרונות אליהו  מהר"א

ם ושלא זכה להבין דבריו.  לפקפק ע"ד הלב חיי
פק  וכלל גדול בידינו ס .)סי' תמד סקי"א( כה"חוכ"פ ב

 .ברכות להקל

 הברכה על מצה עשירה בערב פסח שחל בשבת

 359 | גיליון מס' "אפתש ז ניסן

 
 משלחן הראשון לציון

מדם החטאת באצבעו ונתן על  ולקח הכהן "
מזבח העולה... ואת כל חלבו יקטיר  קרנות 
ה) "המזבחה כ ו-ד,   (.כ

 :(יג ויקרא עמ'-משוש תבל)זצוקללה"ה מרן  ביאר

ות  וה בקרבנ ורה מצו נה הת ח  ה ואת ה ב  ל  להקריב את הדם 
זה  ז ב והרמ זבח,  חלב מסמל את מידת   -על גבי המ כי ה

ות, כי הדם אינו   זריז ו הדם מסמל את מידת ה ואיל ות,  עצל ה
ועה ובזרימה,   זמן בתנ וא כל ה שב במקום אחד, אלא ה ו י

שצריך האדם לה ות  ור ודת  לה עב ות אלו ל שתי מד ש ב שתמ
וב   שאדרבה ט עמים  ופ ז,  זרי ות  מים צריך להי פע שי"ת, כי  ה

ות. עצל מדת ה ג ב נהו  ונכון ל

שהלך לבית המדרש   חד  חר א של למה הדבר דומה, לסו מ
ו כדי   ול לבית חר גד נה הגיע סו ות, וה שם כמה שע והתעכב 
עלה הלך   ו כי ב שת ו א ובה, ואמרה ל ורה מר ו סח נ ות ממ נ לק

ש, ו מדר עלה,  הלבית ה וא לב ולקר ותה אשה ללכת  עצלה א ת
ותו   ותו יום, כי א ול בא גד ח  וו עלה ר פסיד ב ותה ה עצל חמת  ומ

ו. פנה והלך ל וחר נ  ס

ואילך אם   עתה  שמ ואמר לה  ו  שת ער בא ו הדבר, ג ע ל נוד וכש
חד   נה בא וה ו.  וא ל וא ולקר ז לב שתזדר חפשו, הרי  ו ל וא יב
ו,   ותי וב ות ממנו את ח ו לגב חד אל בית ש א ע אי הימים הגי

וא ל ורצה לקר עם  זה הפ זדר שה ה ותה א נה  וא עלה, וה ב
פניו   נקרתה ל ש שב  ח ו אכזבה כי  ול נתמלא כ עלה  שהגיע ב כ

עלע   וא לראות את ב ח ה עתה נוכ ו ולה,  ו מאיים   סקה גד וב ח
ו.  עלי

ני   פתיה, הלא תבי וי אשה  ואמר: "ה עלה  ער בה ב ז ג א
נ ות  זריז וג ב ום שהיית צריכה לנה ום  שבמק ובמק ות,  עצל הגת ב

וגרמת לי   ות,  ז זרי נהגת ב ות  עצל וג ב שהיית צריכה לנה
ות וצר ען כי הפכת את הי דים מרובים, י פס  ."ה

  ,' ני ה פ ואת הדם ל ותה התורה להקריב את החלב  על כן צי ו
פעמים   ול ות,  ז במידת הזריז חו מים צריך לא ות כי לפע ור לה

ות בדוט עצל מידת ה ז ב ו נכון לאח ו  קא.וב 

 

 אמרותיו

 
 כל ספרי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה

 ומרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
 

 לרכישה באתר "מורשת מרן שופס"

 

shops.moreshet-maran.com 

 

 מפעילות הארגון:

ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה   ז
"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א   ה

ד" ו י הלימ ומ ת הי ור ון • "מרן בת רח י  י ורנ ת  “ת ץ בי וב ק
ף ס ו מ  • “י ות  “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה

וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע
ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב
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 לתרומות חייגו:  

פעילות  תרמו ל
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת חמץמהלכות 
ך חזו"ע  סח-)מתו  (פ

 
 
 

 

 
 
 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

ים לנקות א.  יסן צריכ ה עשר בנ קודם ליל ארבע
י, כדי   ד יקוי יסו ית והחצר בנ דרי הב ד את ח ולכב

ישאר שום חשש ימי   שלא  חמץ ברשותם ב
ייחוד   ים וב י הבגד יש לבדוק בכיס הפסח. וכן 

ית י ב דים ובילקוט יל ה י  י בגד יס הספר  -בכ
יך  הם, פן נשאר שם חמץ. ושוב אין צר של

הנר י"ד לאור  דקם בליל  הו . לבו הר ממש הנז ו
ה.   השנ פסח מובטח לו שלא יחטא כל   חמץ ב

ים את   .ב דק יסן בו יל ארבעה עשר בנ בתחלת ל
הנ הוא אחר  החמץ לאור  ר. וזמן בדיקת חמץ 

ד.  יכף ומי ים ת ות  )צאת הכוכב דק רים  ו כעש היינ ד

חמה ת ה ר שקיע ח ד אם בדק  (לא עב די הו ב י . ומ
יצא   ים,  דם צאת הכוכב ה קו השקיע החמץ אחר 
עוד זמן   החמץ  ה. ונכון לחפש ולבדוק  י חוב יד

ד. י ה בליל   מ

. ים בכל פ ג דק ים ובס נות יצריך לבדוק בחור
המדרגות,  פסות, וחדר  המר ית, לרבות  הב
יש לבדוק במזנון ובמקרר ובכל  ד  ינות, ובייחו הג ו

ים שם מאכל ומשקה   יע המקומות שמצנ יתר 
ירה   הד י  הם חשש חמץ. לפיכך כל חדר יש ב ש
עולם   י שברור לו שמ ה. אף על פ יק ים בד צריכ

 לא אכל שם חמץ.  

ה.   ד. ין צריכים בדיק  הספרים א

יש ה.  ים ילכש יתקטנים בד יש צורך לבדוק גם  ב  ,
יסו שם   הכנ ות שמא  חת המט הארונות ות תחת 
יקה   ה בבד ירחא רב ה לו ט י ה פילו אם ת חמץ. וא

יקתו יקוץ בבד ית כזאת אל  י כבר אמרו   ,קפדנ כ
צערא אגרא.  חז"ל: לפום 

ות של פת, כל אחת  ו.  הגים לתת חתיכות קטנ נו
זית,  ות)פחות מכ ר בניי פים  ו ע פנות (עט , בארב

ה בערן הדיר הם למוצאן ול דק מחזר אחרי , והבו
עור. ועל פי   י הב החמץ אשר ימצא בזמן  יתר  עם 

הניח עשר חתיכות. וא ה יש ל קבל פה ין   ע" שא
עכב, מ נהג זה מ יימו "ממ  .נכון לק

 

כסילוק השמש בצהריים! -סילוקו של מרן   

לה"ה את ספרו הראשון   -בשנת תשי"ד כאשר הוציא מרן רבינו הגדול זצוקל
דון  לי קנאה ריב ומ למוס רב, בע לכות פסח שעורר פו דיה על ה שו"ת חזון עוב
לו לביתו  למחרת בחג הפסח ע דר,  דפו אותו, עד שנהיה חולה בליל הס ציערו ור

ד עם הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל ואמרו של מרן  טייה זצ"ל יח הגאון רבינו עזרא ע
. לכסות אותה!" לכם שהשמש זרחה ושום כברה לא תוכל   לרבנית ע"ה: "תדעו 

לם כולו, והשאיר  דר חותמו הגדול של מרן שהטביע בעו אכן אמת מה נה
למידים חשובים, גאונים ויקר לפי ת די חכמים מופלגים, א ים, אחריו בנים תלמי

לים ופעלים, תקנות ומנהגים, וממילא  ספרים וכתבים עד לאין קץ ותכלית, מפע
 , ל מרן כ"שריפה" אלא רק כ"חורבן" דיר את סילוקו ש להג לכאורה אי אפשר היה 
דורו שבישם  לו ובכל בני  לם כו טבועה וקיימת בעו לותו  כי בניינו ורוב חילו וגד

.  נשמתם באהבת ועריבות התורה

ל ד עם זאת, סי . יח דים דיקים וחסי ל שאר צ ל מרן אינו כסילוקם ש לוקו סוקו ש י
ל  לוקו של המאור הגדו של מרן הרי הוא כסילוקה של השמש בצהרים! סי
ל  לו! סילוקו של הצדיק שלא פע ל העולם כו שהזריח את אור תורתו ויראתו בכ

דיק שנלקח מא   למען הכלל כולו! סילוקו של צ למען תורתו אלא  תנו ועשה רק 
 אום!בפתע פת

 .(שלהבת יוסף חי)

 

 ברכת מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה לקראת חג הפסח
 [.גליונות קובץ בית יוסף]מתוך 

 @ב"ה, ירושלים. כד אדר תשמ"ז
 צרור המור לפ"ק

אחינו בית ישראל אוהבי תורה ושוחרי תושיה, ה' עליהם יחיו. שלומכם  אל
 ישגא לעד.

הפסח הבא עלינו לטובה, אני מתכבד לברך אתכם ואת משפחותיכם,  בפרוס
בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. ואת חג המצות תחוגו בשמחה 

 ובדיצות. חג כשר ושמח.@
חג הפסח מסמל בקרבו את חובת החינוך התורני על מבועי התורה הנה 

בעבור זה עשה והיראה, כמו שנאמר בתורה: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, 
סח. פה ישיח בתורה ובשבח -ה' לי בצאתי ממצרים", הכי קרא שמו "פסח" פה

והודאה להשי"ת על כל ניסיו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ועם אבותינו. ולכן 
מצוה על כל אחד ואחד מאתנו להשפיע על אחינו בית ישראל לחנך את בניהם 

"כימי צאתך מארץ מצרים לתורה וליראת ה' טהורה. ובזכות זה יקויים בנו 
 .. בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל""אראנו נפלאות

 בברכת מועדים לשמחה
 עובדיה יוסף

 


