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מטעמים לשולחן
והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו. )יד,כט(                                                  
כחלק מתהליך הקרבת קרבן מצורע צריך הכהן לשים לבעלים על הראש את השמן 
הנותר, למעשה, שזה המקום היחידי בתורה שבו מצווים לעשות זאת, ויש להבין מדוע 
דוקא כאן נאמר צווי זה? ה"חפץ חיים" מסביר שהסבה לכך היא משום שאדם זה, אשר 
דבר לשון הרע, ודאי ששמע לשון הרע וחשב לשון הרע, לפיכך כל ראשו הרוס וטמא 
זקוק  נורא,  עוון  ישוב על אותו  גם על הראש. כדי שלא  ויש לכפר  מעוון לשון הרע, 
האדם לרכוש בנפשו את היכלת לדון את כל המקרים שהוא רואה מסביבו- לכף זכות, 
ולדעת ללמד זכות על כל אדם ואדם, בכל מעשה, ויהיה התמוה והמוזר ביותר. ספורים 
רבים נאמרו אודות למוד זכות, וכל אחד מהם מוכיח עד כמה, באמת, אי אפשר לדון 
אף אדם עד שנגיע למקומו, וכיצד עולה, לעתים, המציאות על כל דמיון אפשרי. הצדיק 
רבי אריה לוין זצ"ל ספר כי פעם השתתף בהלויה מסימת, והנה תוך כדי מסע ההלויה 
הוא מבחין שחברו הטוב של הנפטר נתק מן המטה, נכנס לחנות פרחים סמוכה וקונה 
לו עציץ. "מה הדחיפות הגדולה שבקניה הזו?", תמה רבי אריה, "וכי כך נאה ויאה לנהוג 
אחר מטתו של חבר כה קרוב?" כאשר נגש אליו לברר את הענין ואולי להוכיחו על כך, 
ספר לו אותו יהודי: "נודע לי כי בבית המצורעים בעיר ישנו יהודי שרוצה מאד להניח 
תפלין, אולם מחשש להדבקות, הודיעו לו הרופאים כי כל מה שנכנס לבית החולים 
אינו יוצא משם שלם, אלא נשרף, ואף התפלין שלו עתידות, לאחר מלאת ימיו ושנותיו, 
היהודי  בעיה?"- המשיך  אותה  לפתור את  ואיך  לעשות,  מה  "רבות חשבתי  להשרף". 
בדבריו- "לבסוף עלה במחי רעיון: שכנעתי את הרופאים שבמקום לשרוף את התפלין 
נקבר אותן בחול, והתחיבתי לדאוג לכך, בבוא היום". "והנה בדיוק בבקר זה הודיעו לי 
מבית המצורעים כי אותו יהודי נפטר, וכי אם ברצוני להציל את התפלין משרפה, עלי 
להגיע למקום עד שעות הצהרים עם חול. אולם מאחר והייתי עסוק בהלוית חברי, לא 
הצלחתי להשיג חול. הייתי טרוד ולחוץ מכך מאד, והנה, פתאום תוך כדי מסע ההלויה, 
הבחנתי בחנות פרחים ועלה בדעתי שאפשר לקנות עציץ ולקבר את התפלין בתוכו, 
מהרתי לעשות זאת, וכעת מקוה אני להספיק להגיע לאותו בית מצורעים ולהשלים 
את התחיבותי". מני אז- סים רבי אריה לוין את ספורו- גמרתי בנפשי ללמד זכות על כל 
אחד! לפני שנים אחדות פרסם ספור נוסף העוסק בענין דומה: משפחה אחת החליטה 
לסעודות  אותם  והזמינה  היהדות,  מן  רחוקה  שהיתה  מרוסיה,  עולים  משפחת  לקרב 
לאחר  אחת  פעם  אולם  לדעת,  ומבקשים  מאד  כמתענינים  נראו  האורחים  שבת. 
הבחין  ולפתע  לחלון,  מבעד  החרדית  המשפחה  מבני  אחד  אחריהם  התבונן  שהלכו, 
שהם מנפנפים בידם למונית, ולאחר שעצרה להם, הם נבלעים בה ונוסעים לדרכם... 
אפילו  אלא  שבת,  מחללים  שהם  מספיק  לא  המארחים-  נדהמו  הם!-  שבת  מחללים 
ועוד לשבת ליד שלחן השבת כשכסף  לא התבישו לעצור מונית ממש מתחת לבית, 
מנח בכיסם! כפי הנראה כל ארשת ההתענינות שעטו על עצמם היתה אך ורק משום 
הנמוס... תחושתם היתה כה קשה עד כי החליטו לנתק כל קשר עמם. כעבור חדשים 
ספורים התקשרה אליהם הגברת וספרה בשברון לב שבעלה נפטר, והיא יושבת 'שבעה' 
אחריו. כשהגיעו לנחם, אמרו תוך כדי השיחה: "לא ידענו שהוא היה חולה לב...". "זהו 
באמת ספור די טרי"- הגיבה האלמנה- "הפעם הראשונה היתה כשירדנו מסעודת שבת 
בביתכם... במדרגות הרגיש בעלי שהוא מקבל התקפת לב, ומאחר והוא עצמו רופא, 
הוא ידע לאבחן את עצמו ולומר לי שזהו מצב של פקוח נפש ועלי לעצור מונית...". 
לאחרונה נפטרה בבני ברק הרבנית חנה אסתר רוזנברג ע"ה, כשהייתי בנחום אבלים 
שם, ספרו בני הבית, שבמשפחה היו קוראים לה "רבי לוי יצחק מברדיטשוב", ולדוגמא 
פעם כשהגיעו לאיזו שמחת ארוסין עמדה האמא של החתן ואמרה: "אם הייתי יודעת 
ורואה את הכלה לפני כן, לא הייתי נותנת לשדוך הזה לצאת לפעל", כל אחת ששמעה 
דבורים אלו, התפלאה מאד. כך מדברת אמא? ורק הרבנית רוזנברג הרגיעה את כולם 
ואמרה: "אתן לא מבינות, היא מאד מאד מרוצה מהשדוך, היא כל כך מרוצה עד שהיא 

מפחדת מעין הרע, ולכן היא אומרת את זה"...                           
ומתוק האור

ובסדקים  בחורים  לבדוק  חמץ  בבדיקת  וצריך  א. 
וחדרי  המרפסות,  לרבות  הבית,  פינות  בכל 
במזנון  לבדוק  יש  ובייחוד  והגינות,  המדרגות, 
שם  שמצניעים  המקומות  יתר  ובכל  ובמקרר 
כל  לפיכך  חמץ.  חשש  בהם  שיש  ומשקה  מאכל 
לו  שברור  פי  על  אף  בדיקה.  צריכים  הבית  חדרי 
שמעולם לא אכל שם חמץ. והספרים אין צריכים 
בדיקה. וכשיש שם ילדים קטנים בדירה, יש צורך 
שמא  המטות  ותחת  הארונות  מתחת  גם  לבדוק 
רב  לו טרחא  ואפילו אם תהיה  הכניסו שם חמץ. 
בבדיקה קפדנית כזאת אל יקוץ בבדיקתו. כי כבר 

אמרו חז“ל: לפום צערא אגרא.
נוהגים לתת חתיכות קטנות של פת, כל אחת פחות 
הדירה,  פנות  בארבע  בניירות(,  )עטופים  מכזית, 
יתר  עם  ולבערן  למוצאן  אחריהם  מחזר  והבודק 
החמץ אשר ימצא בזמן הביעור. ועל פי הקבלה יש 
ואף על פי שאין זה מעכב,  להניח עשר חתיכות. 
מכל מקום נכון לקיימו שמנהג ישראל תורה היא. 
ואם לא מצא חתיכה אחת מהחמץ אין צריך לבדוק 
כל הדירה היטב עד שימצאנה, ויסמוך על ביטולו 
שמבטל אחר כך החמץ.                                                                                                                                           
)חזון עובדיה(

א. השולח מנות לרעהו בפורים, ויצא ידי חובתו, 
שביעית,  מפירות  אחר  לרעהו  לשלוח  ורוצה 
רשאי, ובלבד שיודיע לו שהם מפירות שביעית. 
ומי ששלחן לו מנות, ורוצה לחזור ולשלוח מנות 
ידי  כבר  יצא  אם  למשלוח,  שביעית  מפירות 
חובת משלוח מנות לאחר, רשאי לחזור ולשלוח 
כגומל  אלא  שאינו  למשלח,  שביעית  מפירות 

חסד לחבירו.  
)חזון עובדיה(
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סיפור השבוע
כחן של מילים טובות

מנהג  היה  זצ"ל  לאבי  שליט"א:  טויסיג  אהרן  רבי  סח 
טלפון  אחד  לכל  כשיש  שלנו,  בתקופה  מענין.  מאד 
קל  היום,  הענין.  עמק  את  להבין  אולי  יתקשו,  ביד,  ניד 
העולם,  בקצה  שנמצא  משהו  עם  אפילו  לשוחח  מאוד 
אבל בתקופתו של אבי זצ"ל היו בכל שכונת בתי אונגרין 
שני טלפונים בלבד! שכונה שחיו בה יותר מארבע מאות 
משפחות ורק לשני אנשים היה טלפון בביתם! הם נתנו 
לכל תושבי השכונה להשתמש בהם, להתקשר מהם או 
הדואר  ממש  היה  שלהם  הבית  אליהם.  שיחות  לקבל 
מוסר  זצ"ל  אבי  היה  שנים  עשרות  השכונה...  כל  של 
שעורים. על המצבה שלו כתוב: "ל"א שנים הרביץ תורה 
בישראל". והיה לו מנהג שבכל פעם שאחד ממשתתפי 
היה מארס את בנו או את בתו, הוא היה מכתת את רגליו, 
"אין  לו:  ואומר  ונוסע לביתו של המחתן  לוקח אוטובוס 
לך משג איזה שדוך טוב עשיתם... אני מכיר באפן אישי 
את המחתן שלך! הוא מהמשתתפים הקבועים בשיעור 
שלי... יהודי בר אורין, עדין בהליכותיו, אציל במידותיו"... 
זה לא היה בשיחת טלפון. לא היו  רבותי! שתבינו טוב! 
אז, כאמור, טלפונים... גם לא היה לאבי רכב צמוד... הוא 
עשה את כל הדרך ברגל, באוטובוס, וזאת גם בהגיעו לגיל 
שהדבר היה כרוך אצלו במאמץ רב! הרבה פעמים שאלו 
אותו בבית: "מה הענין הגדול שיש במנהגך זה? סוף כל 
סוף מדבר כבר 'לאחר מעשה', השידוך כבר 'נגמר', ומדוע 
מוצא אתה לנכון להמשיך ולקימו גם בהגיע זמנים כאלו 
שהדבר כרוך אצלך בקושי גדול"? ובכל פעם שהשאלה 
הייתה נשאלת, אבי זצ"ל היה עונה מחדש: "מלה טובה 
בשביל  מדי  מאחר  לא  פעם  אף  עולמות!  לבנות  יכולה 
על  טובות  מילים  שומע  כשהמחתן  טובה!  מלה  לומר 
הן  אחרת...  נראות  לחתנה  ההכנות  כל  השני-  המחתן 
נעשות ביתר שמחה... הקשר החיובי בן שתי המשפחות 
מתהדק, וזה משפיע גם על הקשר שבין החתן לבין הכלה 
והוא הופך לקשר של קימא ביתר שאת וביתר עז"... וכאן 
אני רוצה לספר לכם ספור. בדידי הוה עובדא: בהיותי בן 
ומאז  של אבא שלי, אני, הקטן, משתדל ללכת בדרכיו, 
נוהג  אני  קטנה,  בישיבה  לבחורים  תורה  ללמד  שזכיתי 
לעשות בדומה למה שעשה אבי. בכל פעם שאני שומע, 
שהתארס,  לשעבר,  שלי,  תלמיד  על  בעתון,  רואה  או 
אני מרים טלפון לצד של הכלה, אף שאיני מכיר אותם, 
ומרבה לומר קומפלימנטים על הבחור... והנה, לפני כמה 
שנים אחד הבחורים שלמד אצלי בישיבה קטנה התארס, 
צלצלתי לבית של הכלה, אבי הכלה ענה לטלפון, הצגתי 
אני  טלפון  מכשיר  עוד  יש  שאם  ובקשתי  עצמי,  את 
לשמע  היא  גם  תוכל  וכך  אותו,   תרים  שהכלה  מבקש 
את  לשבח  התחלתי  לומר...ואז  לי  שיש  הדברים  את 
החתן... ספרתי להם שהוא היה תלמיד שלי ואני מכיר 
על  בתורה,  גדלותו  על  להעיד  ויכול  אישי,  באפן  אותו 
יגיעתו והתמדתו, על טוב מדותיו, בחור נפלא ביותר, יקר 
שביקרים... האבא והבת הודו לי מאד והשיחה  הסתימה. 
מתחיל...  רק  כאן  הספור  אך  הסתימה,  אמנם  השיחה 
שנה וחצי לאחר החתנה שלהם, חתנה שהשתתפתי בה, 
בשעה שתים בלילה דפק מישהו על דלת ביתי. מי בדלת? 
האברך הזה! הוא פונה אלי, כשדמעות בעיניו: -" המגיד 

–"מה  אותי"!  להציל  יכול  אתה  רק  אותי!  תציל  שיעור! 
טוענת  היא  שנפרד!  מבקשת  –"אשתי  קרה?"  מה  יש? 
שההתנהגות שלי 'כבדה' עליה, ואיננו מתאימים זה לזה!" 
–"הערב  לעזור?"  שיכול  זה  הוא  אני  לדעתך  -"ומדוע 
אמרה לי אשתי את המלים הבאות: 'כבר תקופה קצרה 
לאחר הארוסין הרגשתי שאיננו מתאימים ורציתי לבטל 
את הארוסין... אך הנה באחד הימים התקשר יהודי אחד, 
שהציג את עצמו בשם ר' אהרן טויסיג, והוא שבח אותך 
ולא  דעתי  את  לשנות  לי  גרם  וזה  ביותר,  מיוחד  באפן 
לבטל את השדוך. אולם לאחר שנה וחצי הגעתי למסקנה 
שעלינו לפרק את הקשר'". בקשתי ממנו שיבואו שניהם 
אלי מחר לפגישה משתפת. למחרת ישבתי עם שניהם 
לגשר  דשמיא,  בסיעתא  וניסיתי,  שעות  משלש  יותר 
שני  דעת  על  המקבלות  להסכמות  ולהגיע  הפערים  על 
הצדדים בנוגע להנהגות הבית. חלפה שנה... שבת אחת, 
בדלת.  דפיקות  ולמדתי.  ישבתי  הצהרים,  אחר  בשעות 
ולראות  הדלת  את  לפתח  שלי  הקטן  הילד  את  שלחתי 
הבן  אלי  חוזר  מעטות  שניות  כעבור  הדופק.  הוא  מי 
שלי ואומר לי: "אבא! בדלת עומדים אבא ואמא ותינוק 
בובלה"... היו אלה האברך ואשתו והתינוק שנולד להם... 
'חובה'  "באנו השבת לשבות בבני ברק", אמרו. "הרגשנו 
אותה  על  לו  להודות  כדי  טויסיג  הרב  כבוד  אל  להכנס 
שיחת טלפון שגרמה לכך שהשדוך לא התבטל בתקופת 
שנה  לפני  שהתקימה  נפש  שיחת  אותה  ועל  הארוסין, 
שבזכותה לא נפרדנו"... דרך אגב, היום הם חיים באשר, 
הורים לארבעה ילדים כן ירבו, והוא מגיד שעור בישיבה 
רוצה  אני  לומר?  רוצה  אני  מה  רבותי!  מאד.  מפרסמת 
לומר שבסך הכל לא עשיתי שום דבר גדול! מה עשיתי? 
שיחת בזק... בסדר! בזק הרויחה שלשים ותשע אגורות... 
כך, נדמה לי עלתה שיחת בזק באותה תקופה... ובשיחה, 
שארכה כל כלה קצת יותר משתי דקות, שבחתי באזני 
המחתן והכלה את הבחור... אבל בזכות זה, הודו לה' כי 
טוב, יש עוד בית נפלא בישראל... רבותי! למה כשרוצים 
לדבר, רחמנא ליצלן, לשון הרע על מישהו, מרימים בקלי 
'שיחת  לדבר  ומוכנים  קלות טלפון אפילו לארגנטינה... 
חוץ' אפילו חצי שעה... ובסוף החדש לקבל מבזק חשבון 
הכל,  מוכנים  הרע-  לשון  בשביל  שקלים...  מאות  של 
השם ירחם... ולהגיד מילה טובה בטלפון- קשה... והנה 
ספור נוסף, לו הייתי עד ראיה בשנה שעברה, ביום המר 
והנמהר, תשעה באב: ישבתי בבית הכנסת ואמרתי את 
סדר הקינות. לידי ישב בחור ואמר את הקינות בשברון 
אני  רצופות!  במשך שלש שעות  ובדמעות,  בבכיות  לב, 
לא זוכר על עצמי שאמרתי אי פעם את הקינות בצורה 
כל כך אמתית ונרגשת... לא רק אני הבחנתי בדבר. כל 
יצאו  בו  לאפן  לב  שמו  הבחור  ליד  שישבו  האברכים 
הקינות מפיו. ממש מוראדיג! אני הכרתי את הבחור הזה 
מזה כמה שנים. הוא בהחלט נחשב ל"בחור טוב", אבל אי 
אפשר להגיד עליו שהוא היה תלמיד חכם בולט ומיחד... 
בחור טוב סטנדרטי... בתפילת מנחה נגש אחד ממתפללי 
בית הכנסת, ואני במפורש מקנא בו! הוא זכה לעשות את 

מה שאני לא עשיתי! 
המשך בשבוע הבא אי“ה- מתוך אדרבה



 

לזכוי הרבים- ניתן לשלוח סיפורי פדיונות לפקס 077-2182992 . נא לציין שם וטל‘. הפרטים נשארים במערכת או יפרסמו לפי בקשת השולח

עשיתי פדיון ב"חסדי ינון" ונושעתי... 

לארגון חסדי ינון, שלום וברכה,
נפש“  ”פדיון  עבור  תרמתי  חודשים  מספר  לפני 
ב“חסדי ינון“ לישועות בני משפחתי,  ובחסדי השם, 
טוב... ובמזל  טובה  בשעה  נישאה  ה29  בת  ביתי 
ביתי הקטנה ממנה, נושעה בכל מה שרצתה. לי היו 
ולשמחתי  בגרון, עברתי בדיקת אף.אן.אי.  ציסטות 

הן שפירות. תודה לה‘ על כל הישועות שקיבלנו...
                                                     בברכה, מ. מהמרכז

לפני כשלושה שבועות, בעלי היקר סבל מכאבים 
אצל  היינו  משבוע  למעלה  במשך  בגוף.  נוראים 
לנתח  אולי  שיצטרכו  וחששו  מומחים  רופאים 
ידענו  לא  כי לא מצאו שום סיבה לכאבים.  אותו, 
מה לעשות עם הכאבים האלו. התקשרנו ל“חסדי 
נפש“  ”פדיון  תיקון  לו  שיערכו  מנת  על  ינון“ 
את  ערכו  למחרת  האלה.  הכאבים  ממנו  שיעלמו 
התיקון ובאורח פלא כל הכאבים נעלמו כלא היו. 

התקשרתי לבשר את הישועה...תזכו למצוות!
                                                         ר.ב. מהקריות

ניתן לקבל את העלון
ולשלוח הודעות
דרך הוואטספ

050-95-80-500

חדש

הצלחה.  ללא  עבודה,  חיפש  שלי  הבן  זמן  הרבה 
מזלו,  את  וניסה  עבודה  ראיונות  להרבה  הלך  הוא 
ולא קבלו אותו. יום אחד החלטתי  לעזור לו בדרך 
ובקשתי  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  אז  כלשהיא, 
למחרת  פלא,  זה  וראה  נפש“.  ”פדיון  לו  שיעשו 

התקבל לעבודה שרצה...תודה לריבונו של עולם...
                                                                    ט.ר מצפת                    

לבני היקר, השם ישמור אותו, גילו לו לפני תקופה 
הרופאים  לצערינו  מסוימת.  מעיים  מחלת  ארוכה, 
הזו  ובתקופה  תרופה,  שום  הזו  למחלה  מצאו  לא 
הביאו לו רק משכחי כאבים בשביל להרגיע אותו. 
וכמעט  אכל  ולא  כמעט  הוא  תקופה  אותה  כל 
נפש“  ה“פדיון  על  לי  נודע  שסבל.  מרוב  ישן  ולא 
ב“חסדי ינון“ והתקשרנו מיד, והזמנו לו פדיון נפש. 
וברוך השם, אנחנו רואים שמאז , באורח פלאי כבר 
חודש וחצי אחרי יש שיפור עצום בהכל. התקדמות 
ולפרסם  טובות,  בשורות  לבשר  ענקית...התקשרנו 
ונזכה   , לזכותו  יעמוד  הרבים  שזכוי  הישועה  את 
לבשר לכם שוב שהכל נעלם לחלוטין בע“ה. תזכו 

למצוות וישר כח..
                                                       )א.ס. מבית דגן(

בהתחלה  לו  היה  חום,  לעלות  התחיל  שלי  הבן 
שיקח  רציתי  לא  גרון.  כאבי  זה  ואחרי  בטן  כאבי 
אנטיביטיקה כי בעבר זה לא עזר לו. שקד אחד היה 
ממש בולט, זה לא פעם ראשונה, אני יודעת שהוא 
רגיש לזה. אני היתי בהריון וזה ממש לא התאים לי, 
והזמנתי  ינון“  מה אני אעשה...התקשרתי ל“חסדי 
לו כלום. הכל  יום לא היה  ”פדיון נפש“, אחרי  לו 
עבר. עשה בדיקות לפני זה והכל יצא תקין...ישתבח 

הבורא! אין מילים להודות...
                                                                  בעילום שם

היה שותף
לזיכוי הרבים באיזור מגוריך
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חדש!

ניתן להשיג ”בחסדי ינון“ 03-6182992

מהדורה חדשה ויחודית מתורגמת
לשפה עכשוית וקולחת

מצורפת הסגולה לפרנסה
של הרב סגל

הספר שיוציא
אותך מהדאגות

שער הבטחון המתורגם
מאת רבנו בחיי אבן פקודה זצ"ל.

בסיעתא דשמיא

מטבע הישועות
של הצדיק

לפרטים בקו הישועות

03-6182992

המסוגל להגנה 
מעין הרע, מזל, 
בריאות איתנה,
פרנסה בשפע

לשמירה,
ברכה והצלחה

החיזוק השבועי
מידה טובה כפולה ומכופלת ממידת פורענות

לע”נ נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל, בקי אליסיה בת מטילדה ז"ל, יורם בן אסתר ז"ל

לפרסום והקדשה ניתן לשלוח לפקס 077-2182992 או לטלפון 03-6182992. הארות והערות יתקבלו בברכה...

בבית מדרשו של ה"שפת אמת" זי"ע אירעה שריפה. שלח הרב שליח כדי לברר ממה נגרמה השריפה.חזר השליח ובפיו תשובה: "כבוד הרב, 
סיגרייה בוערת שהושלכה על הארץ גרמה לשריפה". השיבו הרב: "אם סיגרייה אחת קטנה גרמה לנזק כל כך גדול, ומובא בחז"ל שמידה 
טובה מרובה ממידת פורענות פי חמש מאות, כמה תועיל קבלה אחת קטנה של כל אדם..." בורא עולם מתנהג עם ברואיו ברחמים ומאריך 
אפיו על חטאיהם. אולם גם כשבורא עולם מביא חלילה רעה על האדם הוא מוהל אותה בהמון רחמים וחסדים. כך הדבר כשאדם לעיתים 
סוטה מהדרך. אך חסדו של הבורא יקר ביותר, שמכפיל פי חמש מאות את השכר על כל טובה שאדם עושה, כל מצווה וחסד, כל צדקה 
ומילה טובה. קבלה טובה שלך, ולו הקטנה ביותר מועילה לך בכפולות רבות, והשכר עליה לא יסולא בפז. אין אדם שלא עושה עבירות, אולם 
עם מצווה אחת, עם קבלה טובה אחת תוכל להביא לך טובות רבות, ישועות ונחמות. אם על עבירה אחת בורא עולם מאריך אפו, מרחם, 

מחכה לך, נותן הזדמנות, על מצווה אחת כמה שכר טוב תקבל... לא תנצל זאת?
                                                                                                                                                                               רונן קרתא

ניתן לתרום ל“חסדי ינון“ בכרטיס אשראי בקו הישועות 03-6182992 ובבנק הדואר חשב‘ 3640582 ע"ר 580437440 או ב-           בצירוף פרטים מלאים 050-95-80-500

מהי מכירת חמץ, ומדוע לא מספיק לעשות ביטול חמץ?
מהתורה, מספיק שהאדם יבטל את החמץ שלו בפה )פסחים ד ע"ב(, אך רבנן חייבוהו לבדוק היכן יש חמץ, ולבער אותו מן העולם.

ישנה אפשרות נוספת, שבמקום שיבער את החמץ - יעשה מכירת חמץ וימכור את החמץ לגוי )שו"ע אורח חיים סימן תמ"ח(. במכירת חמץ, הרב אינו קונה 
את החמץ מהאנשים, אלא הוא נעשה שליח של האנשים למכור את החמץ שלהם לגוי. נוהגים לעשות קנין בין הרב לבין נותן ההרשאה )האדם המוכר(, 
אך אין הקניין מעכב, כיון שמעיקר הדין מינוי שליחות אין צריך קנין, וכאן הרב רק נעשה שליח למכירה, כנ"ל. ניתן לעשות מכירת חמץ כבר בימים אלו, 

ויש לזכור לסמן את המקומות הנמכרים לפני שהרב מוכר את החמץ לגוי.
למכירת חמץ )מכירת יג' ו-יד'( במייל, שלחו את המילים 'מכירת חמץ' לכתובת:

שו"ת הלכתי 
מאת הפוסק הגאון הגדול רבי עמרם פריד שליט"א

 6191265@gmail.com


