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 ' לחודש ניסן תש"פ לפ"קהיום שני 

 הוראות חשובות
 בדינים הנוגעים לימים אלו

 קידוש לבנה 

עקב המצב, ככל שאפשר יש לקדש הלבנה ללא יציאה מהבית, כגון אם יש ו .אפשר לקדש הלבנה מיום שלישי בלילה
לראות הלבנה כלל מתוך ביתו, עליו לצאת  , ואם אינו יכול)שערי תשובה סי' תכו ס"א(לו חצר או מרפסת ואפילו דרך חלון ביתו 

החוצה רק למשך הברכה ולחזור לביתו, ואין להתקהל כלל וכלל כדי לקיים שלום עליכם לשלושה אנשים וכ"ש עבור 
 מנין עשרה אנשים.

אפשר לומר , ו(ס"ג )רמ"א שם, ואם אין ג' אנשים יאמר ג"פ לאיש אחד )מטה משה שם(לכתחילה יש לומר שלום עליכם לג' אנשים 
 גם למי שאינו מקדש את הלבנה, ובדיעבד לא מעכב כלל.

 כליםטבילת 
ואם אין לו אפשרות לטבול כליו אפשר טבילת כלים במקווה, לפני שלא תת כדאי להזדרז ולטבול הכלים ככל שאפשר

אז יתקיים מכירת חמץ אצל הרבנים בקהילת פרי הארץ גבעת זאב ע"י הרה"ג ר' יהושע בריזל שליט"א, בעת מכירת 
, כדין כלי של גוי, שלא שייך ליהודי ורק אחרי המכירה בערב פסחרק ואז יהיה אפשרות להשתמש עם הכלים חמץ, 

אחרי הפסח קונים שוב הכלים , יו"ד )סי' קכ סט"ז( כשאין אפשרות לטבילה[]כמבואר בשו"ע או"ח )סי' שכג ס"ז( והיהודי שואל את זה מהגוי 
ועל כן כדי שלא ישכחו  ,)ט"ז יו"ד שם סקי"ח, קצוה"ש סימן קמו בבדה"ש סוסק"ו( מהגוי, ואז יתחייבו כל הכלים בטבילה עם ברכה

למכור עליו ו ]מכירת כלים[ זהמעוניין במכירה   .יש להדביק מדבקה על הכלי "לא טבול" מלטבול אותם לשנה הבאה
 באיזה כלים הוא רוצה למכור.לפרט כליו ע"י הרה"ג ר' יהושע בריזל שליט"א ו

 יהיה אפשרות לעשות מכירת כלים נוספת סוף שבוע זה להשתמש עם הכלי כבר כמה ימים לפני הפסח, ואם צריך
, והרישום צריך להירשם ולשלם מחיר סמליאך היות ויש הוצאות להמכירה, , דרך הטלפון כדרך מכירת חמץ בטלפון

מכירה   ופירוט איזה כלי הוא מוכר. ,כתובת, שם,  8( ולהשאיר בשלוחה 30-0377303ים בקו ההלכה )למכירה זו יתקי
 .סופית המכירה מתקיימתאם  ,ונא לוודא לפני שימוש בכלי, בביקוש התלוי מוקדמת זו

 וישנים הגעלת כלים חדשים

 לדברים חמים מחשש של מריחת שומןיש כאלה שנוהגים להכשיר כלים חדשים שמשתמשים  כלים חדשים,לגבי 
]עיין רמ"א )או"ח סי' תנא ס"ו( וע"ע ב"ח )שם ד"ה מדוכה(  או נדבק בהן חמץולפסח מחשש שמא נפל, ]משמרת שלום )יו"ד סי' קכ"א סקי"ב( ועוד פוסקים[ 

 .ובאר היטב שם ס"ק ב'[

כשרה ברחובות העיר, אם אפשר להגעילם בבית בודאי עדיף לעשות כן, ואם א"א השנה שלא יתאפשר לעשות ה
יש להכשיר על ידי לערות עליהם עירוי מכ"ר ]דהיינו שפיכת מים חמים מכלי  ,להגעילם בבית מחמת גודלם וכדומה

השיטות שעירוי מבליע בכולו, ועל שיטת הב"ח המובא הגר"ש וואזנר קובץ מבית לוי ח"א עמ' לב לסמוך על )שעמד על האש, או מקוקמום, מים יד סולדת[ 

 .(בט"ז יו"ד סימן צ"ד ס"ק י"ג שבליעת משהו אינה נבלעת בכלי אלא כדי קליפה

כמבואר ביו"ד סימן ) אע"ג דצריך להכשיר ואח"כ לטבולכדאי להזדרז לטבול לפני שלא יהיה אפשרות, ואפילו לפני ההכשרה ]

 .[(עיי"ש כעי"ז פת"ש שם בשם הדג"מ, ועו"פ) ם הצורך אפשר לטבול ואח"כ להכשירחומרא, במקומ"מ כאן שהוא רק  (בקכא ס"

רק לקנות  אף שבכל השנים  יש מנהג לא להכשיר כלים מה שנשתמשו בזה כל השנה, ,הגעלת כלים ישנים לפסחולגבי 
יתפרסמו בהמשך בעז"ה ו] עקב המצב אפשר להכשיר כלים בבית מכל מקום השתא ,)יסוד ושורש העבודה ועוד פוסקים(כלים חדשים 

 .עיקרי הלכות הגעלה[

 מכירת חמץ
מכיון שבימים אלו אין אפשרות לצאת מהבתים, ע"כ יתקיים המכירת חמץ ע"י הרבנים שליט"א דרך הטלפון 

תכלת מרדכי סוף ח"ג )ועיין במהרש"ם , ואמירה בעלמאשאדם נעשה שליח של חבירו בדיבור  )חו"מ סימן קפב ס"א(]וכמבואר בשו"ע  

ויעויין בפוסקים דמה שהצריכו קנין  אבל בדרך שליחות אין צריך קנין, דבדרך קנין לא מהני בדיבור, סקצ"ו(בדיני מכירת חמץ 
כן ודאי לכתחילה  ועל להודיע שאינו כמשחק ומהתל אלא שגמר בלבו ואח"כ אמר, (יג–פ"ה  י"א  )הל' מכירההוא עפ"י הרמב״ם 

וגם שטר  ,)ראשית בכורים סימן ה'(כדאי לעשות קנין, כדי לחזק הכח הרשאה יותר גמירות דעת וחיזוק העניין בכל מה שאפשר 
ודאי אפשר למנות הרב  אבל באופן דידן שאי אפשר לצאת מהבית, ,([עפ"י המקור חיים  )סימן תמח סק"ח] וחתימה של המוכר

חות וכל שעושה להרב שליח כדרך הסוחרים שקונים ומוכרים הרבה דברים על ידי הטלפון הוי בטלפון דזה מינוי שלי
 .[בפוסקיםוכמבואר  וכל שהרב הוא ירא שמים ומקבל השליחות ודאי שפיר דמי, גילוי מילתא ומועיל,

 תענית בכורים
לצאת הסיום דרך אך כשאין בידו, אפשר  ולפחות משניות כשלומדו היטב, לכתחילה כדאי לגמור לבד מסכת,דודאי 

ואין משתתפים בה אסיפת בני  ומותר לאכול אף שמסיים ביחיד(, מעדני שלמה להגרש"ז אוירבך ז''ל עמוד ב) הטלפון מאחר שלמד
ובודאי שלא להתענות כלל ]ואי"ה לקראת ערב פסח יהיה הודעה מפורטת על כך[,  (שו"ת מהר"ם מבריסק ח"א סימן קלג) אדם

 .מים אלובי
 בברכת

שנזכה לאכול האי שתא מן הזבחים ומן הפסחיםבברכת 


