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ברכת רב העיר הרה"ג פנחס כהן
ישמח הציבור ויגל הלומד ב"ה כמדי שנה בשנה המועצה הדתית בנתיבות מוציאה חוברת
מיוחדת ובתוכה ההלכות הנחוצות לפסח וכן עידכוני כשרות בעיר ,ערוכה בטוב טעם ודעת ע"י
מנהל מחלקת הכשרות.
רוצה אני להודות לבורא עולם שזיכה אותנו ברבנות אם זה בצוות נפלא בכשרות בראשות הרב
יצחק בוגנים שליט"א מנהל מחלקת הכשרות עם צוות משגיחים יראי ה' שעושים את עבודתם
נאמנה ובמקצועיות ,ואם זה במשרד רבי נסים ישי הי"ו ,ואם זה בתחום בית העלמין שעושים
ימים כלילות עם מיכאל לוי ,אבי אמרוסי ,וצוות המתנדבים והמתנדבות בטהרה .יוסף בוסקילה
בעירובין ,רחל בהנהלת חשבונות ,ומח' הנשואין ע"י הגב' נאוה סופר ואם זה בהדרכת כלות ע"י
הגב' טל אורה בן שטרית תחי' ומעל כולם מנצחים הממונים על המועצה ר' משה זריהן הי"ו עו"ד
גב' ליליאן לוגסי שתחי'ה שדואגים לכל דבר ודבר.
ומי יתן שהקב"ה לא יוציא שום תקלה מתחת ידינו ויזכנו להגדיל תורה ולהאדירה .וכידוע בכל
דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם ואין לנו אלא להתקרב לאבינו שבשמים
ולשמור מצוותיו ותורותיו תורה שבכתב ותורה שבע"פ ע"י קביעת שיעורי תורה בדף היומי
ובהלכה ורק בזכותם ננצל מכל הגזירות.
יהי רצון שכשם שבניסן נגאלו אבותינו כך נזכה להיגאל בניסן זה הבעל"ט אמן.
בברכת חג פסח כשר ושמח
ע"ה פינחס כהן ס"ט

דרשות שבת הגדול

הננו שמחים להביא לידיעת הציבור את תכנית דרשותיו לשבת הגדול
בהלכה ובאגדה של כב' המרא דאתרא
הרה"ג פינחס כהן שליט"א רב העיר נתיבות
פרשת מצורע ז'-ח' ניסן תשע"ט

(  12-13אפריל )2019

ערבית ליל שבת :בית הכנסת ברכת בנימין
מנחה של שבת :בית הכנסת אור גני כשעה לפני מנחה
מוצאי שבת קודש :בית הכנסת ברכת בנימין כשעה לפני צאת השבת
"שמעו ותחי נפשכם"
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ברכת הממונים על המועצה הדתית מר משה זריהן והגב' ליליאן לוגסי
תושבים יקרים!
מנהג יפה הנהיגה הנהלת המועצה הדתית ולשכת הרבנות בנתיבות להביא לידיעת הציבור לקראת
חג הפסח מידע באשר למערך הכשרות בעיר שיש בו כדי לסייע לתושבים לקיים אורח חיים
המותאם להשקפת עולמם הדתית וההלכתית ואני מברך על כך ומודה מקרב לב לכל העוסקים
במלאכה ובראשם המרא דאתרא הרה"ג פנחס כהן שליט"א והממונים על המועצה הדתית ,מר
משה זריהן ועו"ד גב' ליליאן לוגסי.
ההקפדה על הכשרות מקבלת משנה תוקף בחג הפסח בו חל איסור אכילת חמץ אשר בעניינו
קיימים מנהגים שונים בין עדות ומגזרים שונים ואיש איש ינהג על פי מנהג אבותיו ,כך שמידע
זה הינו חיוני ביותר.
בהזדמנות זאת ולקראת חג הפסח התשע"ט הבעל"ט אני מבקש לאחל לכם ולבני ביתכם ,ברכת חג
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִ ְפ ָלאוֹ ת"
ימי ֵצ ְ
"כ ֵ
הפסח כשר ושמח ומי ייתן ויקויים בנו מקרא שכתובִּ :
עבדים היינו לפרעה במצרים ,ויוציאנו ה' א-להינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה ,באותות
ובמופתים לעיני כל העמים .אנו מודים לא-להינו וא-להי אבותינו ברנה בשמחה ובגילה על הנסים
ועל הנפלאות שעשה לאבותינו ולנו ,שהוציאנו מעבדות לחרות ומזכירים יציאת מצרים בימים
ובלילות שהוא יסוד ושורש האמונה בה' יתברך וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.
ואולם אין זה רק לזכר מה שהיה אז .הלילה הזה וכל החג הזה הוא זמן חרותנו ,ואנו יכולים לשאוב
מברכת החג שתהיה לנו ולכל אשר לנו להשפיע מברכת החג והארתו ותהיה לנו ולבני ביתינו
ברכת חן וחסד לכל השנה בברכת והשיאנו ה' את ברכת מועדיך לחיים בשמחה ובשלום.
ברכתי למרא דאתרא הגאון הרב פינחס הכהן שליט"א ,לראש העיר מר יחיאל זוהר הי"ו ,יעזור
השי"ת ונראה אותם ממשיכים להוביל את תושבי העיר נתיבות היקרים ,בדבר ה' בהלכה ובהנהגה,
הם הלוקחים על שכמם את עולו של הציבור ,את רבני הקהילות וראשי הישיבות הטהורות
המובילים על שכמם את עול התורה ולומדיה .ולתושבי העיר היקרים.
לעובדי ,עובדות ,מתנדבי וגמלאי המועצה הדתית המסורים ,העושים מלאכתם נאמנה ימים
כלילות ,ללא עבודתם המסורה בנחישות וביעילות ,לא היינו מגיעים להרים את קרן התורה
וחומות הדת והכשרות בעירנו הק' .ובזכותם תופסת העיר נתיבות מקום של כבוד והערכה רבה
בקרב עולם הרבנות בארץ ובתפוצות.
יהי רצון שתשרה שכינה בכל מעשה ידינו ,להגדיל תורה ולהאדירה ,ונזכה כולנו לאכול מן הזבחים
ומן הפסחים בבית מקדשנו ותפארתנו ,אמן.
בברכת פסח כשר ושמח
משה זריהן  -ממונה המועצה

עו"ד גב' ליליאן לוגסי
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הזמנים לפי לוח נתיבות
(הרב ציקוני-תוכנת חזון שמים):

בדיקת חמץ
יום חמישי אור לי"ד ניסן תשע"ט

( 18אפריל )2019

מיד עם צאת הכוכבים

(שעון קיץ)

 19:24אחר תפילת

ערבית.

סיום מסכת:
השנה בעז"ה יום שישי ערב פסח יתקיים סיום מסכת גיטין ע"י ירון חדד הי"ו במעמד הרה"ג פינחס
כהן שליט"א בביהכ"נ "מקור חיים" בשעה  08:00תפלת שחרית בשעה ( 07:00שעון קיץ).

סוף זמן אכילת חמץ:
יום שישי י"ד ניסן תשע"ט ( 19אפריל  )2019עד השעה ( 10:04שעון קיץ) בבוקר.
סוף זמן ביעור חמץ:
יום שישי י"ד ניסן תשע"ט ( 19אפריל  )2019עד השעה 11:23

(שעון קיץ)

בבוקר.

הדלקת נרות ערב שבת/חג:
יום שישי אור לט"ו ניסן תשע"ט ( 19אפריל  )2019שעה ( 18:43שעון קיץ).

סוף זמן אכילת אפיקומן:
ליל הסדר אור לט"ו ניסן תשע"ט ( 19אפריל  )2019עד השעה ( 00:41שעון קיץ) בלילה.
מוצאי שבת (חג ראשון) :שיטת הגאונים  19:51שיטת רבינו תם( 20:32 :שעון קיץ).
יום חמישי כ' ניסן תשע"ט ( 25אפריל  )2019יש לעשות עירוב תבשילין לפני כניסת החג.
הדלקת נרות שביעי של פסח :יום חמישי כ' ניסן תשע"ט ( 25אפריל  )2019שעה ( 18:47שעון קיץ).
הדלקת נרות ערב שבת :יום שישי אור לכ"ב ניסן תשע"ט ( 26אפריל  )2019שעה 18:47
מוצאי שבת (מימונה) :שיטת הגאונים  19:56שיטת רבינו תם( 20:38 :שעון קיץ).

(שעון קיץ)
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דיני ברכת האילנות
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים שמוציאים פרחים מברך:
ברוך אתה ה' ,א-להינו מלך העולם ,שלא חסר בעולמו כלום ,וברא בו בריות טובות ואילנות טובות,
ליהנות בהם בני אדם:
הזריזים מקדימים לברך ברכת האילנות ביום ר"ח ניסן :מצוה לברך אותה ברוב עם הדרת מלך

(חזו"ע

פסח י"ב) ,ואם אינו מוצא מנין בר"ח ניסן יברך ביחיד ולא ימתין כמה ימים כדי לברך בצבור (חזו"ע פסח כ"ד).
הטעם לברכה זו עפ"י הפשט הוא שבח על ההתחדשות שהקב"ה מפריח עצים יבשים (ריטב"א ברכות) ,לפי
שהוא ענין שבא מזמן לזמן באופן מחודש ,שאדם רואה עצים יבשים שהפריחם הקב"ה ,ואינו מברך
אלא פעם אחת בשנה ולא יותר ,והטעם עפ"י הסוד הוא כיוון שהנשמות משוטטות בעולם בחודש ניסן
ומגולגלות בפירות וצריכות תיקון וע"י הברכה אנו מתקנים אותם והם מתפללים עלינו

(כי בא מועד פסח

ח"א עמ' א')לשון הזוהר וההוא צפצופא שבחא דקוב"ה ,וצלותא על חיי בני נשא דהאי עלמא ,בגין דאלין
יומין ישראל כלהו מתעסקין במצות ובפקודין דמארי עלמא ,וכדין בחדו אתחזן צפרן מצפצפן ,ועל גבי
שורין דגן עדן מצפצפן משבחן ואודן ,ומצלן על חייא דהאי עלמא (זוהר בלק קצ"ו ע"ב).
מברכים ברכת האילנות כל זמן שיש עדיין פרחים באילן ,ואם כבר נשרו כל הפרחים של אותם אילנות
שרוצה לברך עליהם אפילו אם עדיין לא גדלו הפירות אינו מברך עליהם ,אילן שחלק ממנו גדלו פירותיו
וחלק ממנו רק פרחים רשאי לברך עליו ברכת האילנות (חזו"ע פסח כ"ז-כי בא מועד פסח ח"א עמ' ה').
מותר לברך ברכת האילנות בלילה לאור החשמל כשמבחין "באילני דמלבלבי"

(חזו"ע פסח י"א-כי בא מועד

פסח ח"א עמ' ג').
מותר לברך ברכת האילנות על עצים השייכים לעירייה או לאדם פרטי ללא נטילת רשות לכך ,הואיל
ולא נוגעים כלל בעצים רק מברכים על הראיה

(היינו שמברכים מחוץ לגדר ,אבל אם רוצים להיכנס לחצר  ,ודאי צריכים

לבקש רשות לכך) .
אילנות מחוץ לעיר :טוב לברך על אילנות הנטועים מחוץ לעיר (חזו"ע פסח י"ב) ,מכל מקום אם זה קשה לו
לצאת מחוץ לעיר מחמת סיבה של טרדה וכ"ש מחשש ביטול תורה יברך ברכת האילנות בתוך העיר.
אילנות מאכל :מברכים ברכת האילנות רק על אילנות מאכל שמוציאים פירות ולא על אילנות סרק

(כי

בא מועד פסח ח"א עמ' ד'),
שני אילנות מאותו מין :מצד הדין רשאי לברך על שני אילנות מאותו מין ,עפ"י הסוד טוב שיברך במקום
שיש הרבה מיני אילנות שבכך מתקן יותר נשמות המגולגלות בצומח ( כי בא מועד פסח ח"א עמ' ד').
אילנות ערלה :אילנות ערלה (תוך שלש שנים לנטיעתם) וכן ספק ערלה מותר לברך עליהם ברכת האילנות,
אע"פ שהם ערלה ואסורים בהנאה הואיל ולא נעשו באיסור (חזו"ע פסח י"ט-כי בא מועד פסח ח"א עמ' ו').
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אילנות מורכבים :אילנות מורכבים מין בשאינו מינו לא יברך עליהם הואיל ונעשו נגד רצונו של הבורא,
מ"מ הרוצה לברך עליהם אין למחות בידו שיש לו על מה לסמך (יבי"א ח"ה סי' כ'-אול"צ ח"ג פ"ו סי' ג').
ברכת האילנות בשבת :מותר לברך בשבת ולא חוששים פן ישכח ויתלוש מפרחי האילן בשבת ,ומהיות
טוב יש לברך בימות החול ,כשאין חשש שיפסיד הברכה (חזו"ע פסח כ').
סומא :הסומא בשתי עיניו לא יברך ברכת האילנות מפני שברכה זו תלויה בראיה והוא אינו רואה

(חזו"ע

פסח כ"ח) ,ונכון שישמע הברכה מאחר ויכון לצאת ידי חובה (כי בא מועד פסח ח"א עמ' ח').
נשים :הנשים יכולות לברך ברכת האילנות (שו"ת אול"צ ח"ג פ"ו סי' א'-חזו"ע פסח י') ולא שייך בזה מצות עשה
שהזמן גרמא שנשים פטורות ,כיוון שלא הזמן גורם למצוה אלא לבלוב האילנות

(הליכות מועד פסח סע' ט'

עמ' י"ג)  ,טוב לחנך את הקטנים לברך ברכת האילנות (כי בא מועד פסח ח"א עמ' ב') ,קטן שנעשה בר מצוה בימי
חודש ניסן נכון שימתין מלברך עד שיגיע לגיל מצוות(כי בא מועד פסח ח"א עמ' ג').
סדר הברכה :נוהגים לומר אחרי ברכת האילנות מזמור "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" ומזמור
"הללויה הללו את ה' מן השמים" ויסיימו באמירת קדיש "יהא שלמא" ,ואם אומרים "פתח אליהו"
יאמרו אח"כ קדיש "על ישראל" .טוב שאחד יברך הברכה בקול רם והשאר יאמרו אחריו בלחש.

שה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נֵ הוּ"
שה יָ ֵדינ ּו כּ וֹ נְ נָ ה ָע ֵלינוּ ,ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
סדר הברכה" :ויהי נ ַֹעם ֲא-ד ֹנָ י ֱא-ל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינוּ ,ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
:
ילנוֹ ת טוֹ בוֹ ת,
יסר ְ ּבעוֹ ָלמוֹ ְּכלוּם ,ו ָּב ָרא בוֹ ְ ּב ִר ּיוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְו ִא ָ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה'ֱ ,א-ל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ,שׁלּ ֹא ִח ֵּ
יהנוֹ ת ָ ּב ֶהם ְ ּבנֵ י ָא ָדם:
ֵל ָ

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
ש ְמ ָחה ְל ַא ְר ֵצנוְּ ,ו ִת ָּט ֵענ ּו ִ ּבגְ בו ֵּלנוּ,
ש ַּת ֲע ֵלינ ּו ְ ּב ִ ׂ
יך ה' ֱא-ל ֵֹהינ ּו ֵוא-ל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּׁ ֶ ,
שר ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִהיא
שרוֹ ת ְוכָ ל ִמ ְצוֹ ת ַה ְּתלוּיוֹ ת ָ ּב ָא ֶרץ ֲא ֶ ׁ
שם נְ ַק ֵ ּים ִמ ְצוֹ ת ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ַע ְ ׂ
ְו ָ ׁ
יטה
ֹוצ ִאים ַ ּב ִ ּב ְק ָעה ו ָּב ָהר ֶא ֶרץ ִח ָּ
"א ֶרץ נַ ֲח ֵלי ָמיִ םֲ ,עיָ נֹת ו ְּתהֹומֹות י ְ
ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ו ְּד ַבשֶׁ ,
ָ
שר ִצ ִּו ָתנ ּו ְ ּבתוֹ ָר ְתך ַעל יְ ֵדי
ש" (דברים ח ,ז ח)ּ ,כ ֲַא ֶ ׁ
ש ֶמן ו ְּד ָב ׁ
ימוֹ ןֶ ,א ֶרץ זֵ ית ֶ ׁ
שע ָֹורה ְוגֶ ֶפן ו ְּת ֵאנָ ה ְו ִר ּ
ּו ְ ׂ
ָ
ָ
ָ
שר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו
ש ְמך ַה ָ ּגדוֹ לַ ,הגְ דֵּ ל ַח ְסדְּ ך ִע ּ ָמנ ּו ְו ַק ֵ ּים ָלנ ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ֶ ׁ
שה ַע ְבדֶּ ךָ :א ָ ּנא ה'ְ ,ל ַמ ַען ִ ׁ
מֹ ֶ ׁ
ָ
ש ֵמיכֶ ם ְ ּב ִע ָּתםְ ,ונָ ְתנָ ה ָה ָא ֶרץ יְ בו ָּל ּה ְו ֵעץ השדה יִ ֵּתן
שה ַע ְבדֶּ ך (ויקרא כו ,ד ה) ְ"ונָ ַת ִּתי גִ ְ ׁ
ַעל יְ ֵדי מֹ ֶ ׁ
ש ְב ֶּתם ָל ֶב ַטח
שיג ֶאת זָ ַרעַ ,ו ֲאכַ ְל ֶּתם ַל ְח ְמכֶ ם ָלש ַׂבע ִוי ַ ׁ
ש ֶאת ָ ּב ִציר ו ָּב ִציר יַ ּ ִ ׂ
שיג ָלכֶ ם דַּ יִ ׁ
ּ ִפ ְריוֹ ְ :ו ִה ּ ִ ׂ
ְ
"ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה
ש ְעיָ ה נְ ִב ָ
שר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי יְ ַ ׁ
ְ ּב ַא ְר ְצכֶ ם"ְ ,ו ַק ֵ ּים ָ ּבנ ּו ֶאת ַהדָּ ָבר ֲא ֶ ׁ
יאך (ד ,ב) ַ ּ
ש ָר ֵאל" ְונֶ ֱא ַמר (שם סה ,כא) "ו ָּבנ ּו
יטת יִ ְ ׂ
ֶצ ַמח ה' ִל ְצ ִבי ו ְּלכָ בוֹ ד ,ו ְּפ ִרי ָה ָא ֶרץ ְלגָ אוֹ ן ו ְּל ִת ְפ ֶא ֶרת ִל ְפ ֵל ַ
ָ
יאך (ט ,יג
שר ִה ְב ַט ְח ָּתנ ּו ַעל יְ ֵדי ָעמוֹ ס נְ ִב ֶ
שבוְּ ,ונָ ְטע ּו כְ ָר ִמים ְו ָאכְ ל ּו ּ ִפ ְריָ ם" ְו ַק ֵ ּים ָ ּבנ ּו ֲא ֶ ׁ
ָב ִּתים ְויָ ָ ׁ
ְ
ְ
יטיפ ּו ֶה ָה ִרים
שך ַה ָּז ַרעְ ,ו ִה ִּ
ש ַ ּב ּק ֵֹצר ְוד ֵֹרך ֲענָ ִבים ְ ּבמֹו ֵ ׁ
ש חוֹ ֵר ׁ
"ה ֵ ּנה יָ ִמים ָ ּב ִאים נְ ֻאם ה' ְונִ ַ ּג ׁ
יד) ִ
שבוּ,
ש ּמוֹ ת ְויָ ָ ׁ
ש ָר ֵאל ו ָּבנ ּו ָע ִרים נְ ַ ׁ
שבוּת ַע ּ ִמי יִ ְ ׂ
ש ְב ִּתי ֶאת ְ ׁ
ָע ִסיס ְוכָ ל ַה ְ ּג ָבעוֹ ת ִּת ְתמוֹ גַ גְ נָ ה ְו ַ ׁ
יהם":
ש ּו גַ נּוֹ ת ְו ָאכְ ל ּו ֶאת ּ ְפ ִר ֶ
שת ּו ֶאת יֵ ינָ םְ ,ו ָע ׂ
ְונָ ְטע ּו כְ ָר ִמים ְו ָ ׁ
לאחר הברכה נוהגים לתת  4פרוטות ( 40אג') לע"נ קרוביו או שאר מתי ישראל
הבא"ח דף ז' אות ו'-כי בא מועד פסח ח"א עמ' ז').

(הגדה של פסח אורח חיים לבעל
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מחלקות הרבנות
המדקדק על עצמו במאכלות אין הקב"ה מביא מכשול לפיו (חת"ס פר' בראשית).
הודעה חשובה :הרינו להביא לידיעת הציבור כי הבשר הטרי הנמכר בנתיבות באטליזים ובמחלקות
הבשר מקורו הוא מבתי מטבחיים המאושרים ע"י מרא דאתרא הרה"ג פינחס הכהן שליט"א לאחר
בדיקה.

א .אדום אדום -בית שאן.
ב .דיר אל אסד – כרמיאל.
ג .בקרנה-בית מטבחיים חיפה.

רשימת משגיחים
שם משגיח

"נייד משגיח"

"שם משגיח"

"נייד משגיח"

אטלן יהודה

054-8525290

כהן יוסף

055-6990742

אילוז מרדכי

050-5880510

כהן יעקב

052-7653025

אלמקייס אלחנן

054-7767023

כהן מיכאל

054-3005048

אפללו דוד אריאל

050-5915159

כהן מרדכי

054-8476146

בונפד רחמים

054-5787532

מדויל בצלאל

050-4472244

גדקא חובב

054-7901509

מימון דוד

054-6819005

הרוש יוסף

054-2293770

נעמן יהודה

052-2770121

ויצמן חיים

054-8429542

נקאש נאור

054-3243999

ויצמן ישראל

054-4662328

סופר הראל ניסים

052-7171710

ויצמן מיכאל

054-7770588

סופר עמי

050-4145114

וענונו דביר

052-6175280

עידאן ישראל

050-4114513

חדד שלמה

052-7682734

עמרם נתן

050-4113254

יעקובוב אליהו

050-4117805

ציון שבתאי

052-6175293

יפרח ישראל חיים

0546170621

קאס ראובן

054-8429447

יפרח קובי

052-6175196

רביבו שמעון

053-3188459

ירושלמי עידן

050-4119638

תנעמי אמיר

050-2211257

כהן ארזי יאיר

054-2468899

תונברה תוקלחמ
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כשרות האולמות
האולמות בנתיבות הם בכשרות רגילה מלבד אולמי ברכת שמים שהוא בכשרות מהדרין כל השנה.
אולמי גן הפקאן:

בצלאל מדויל0504472244 -

אולם פפה:

חיים ויצמן054-8429542-

אולם ברכת שמים:

שבתאי ציון053-6175293-

הודעות לבעלי האולמות ובעלי השמחות :עפ"י הוראת הרבנות הראשית לישראל אין אפשרות בשום
אופן להכניס בר קינוחים/עוגיות חינה וכדומה/בר פירות /בר ממתקים לאולם/מסעדה אלא רק עם
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח ממקום מושגח ,אין להכניס בר אקטיבי למשקאות חריפים ללא
תיאום עם המשגיח.

פירוט סוג כשרות בשר בקר טרי הנמכר בנתיבות.
שם העסק  /איטליז

כשרות הבשר הטרי

איטליז ג'רבא

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף.

חוג הבשרים מפעל

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף.

איטליז חוג הבשרים

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף.

היפר כהן

בשר טרי בהכשר הרב מחפוד (יורה דעה)-בד"ץ בית יוסף.

היפר כהן רימון

בשר טרי בהכשר הרב מחפוד (יורה דעה)-בד"ץ בית יוסף .

היפר כהן מערב

בשר טרי בהכשר הרב מחפוד (יורה דעה)-בד"ץ בית יוסף .

יוחננוף

בשר טרי בהכשר הרב מחפוד (יורה דעה)-בד"ץ בית יוסף .

סופר זול מסס ובניו

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף.

קייטרינג
תוקף תעודות כשרות :לידיעת הצבור הרחב תוקף תעודות כשרות של כל העסקים יפוג בערב פסח
תשע"ט ויחודשו בע"ה לאחר הפסח.

תעודות כשרות לפסח תשע"ט
עסקים שהוכשרו לפסח תשע"ט ,מחלקת הכשרות תנפיק להם תעודת כשרות מיוחדת לתקופת חג
הפסח.

חנויות ממתקים ומשקאות חריפים
הרינו להודיע כי אין לנו השגחה על חנויות הממתקים ומשקאות חריפים בנתיבות מלבד אותם ממתקים
ומשקאות חריפים הנמכרים ברשתות השונות המושגחות ע"י רבנות נתיבות.
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מידע ושאלות הלכתיות
בשאלות הלכתיות יש לפנות אל כב' הרה"ג פינחס הכהן שליט"א  -רב העיר פלאפון 054-7533321
טלפון .08-9933555/6
בירור לגבי כשרות לפסח ולכל ימות השנה ניתן לפנות לר' יצחק בוגנים  -מנהל מחלקת הכשרות בפל':
054-7533322

רשימת עסקים בהשגחת רבנות נתיבות
"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

"הערה לתעודה"

"שם עסק"
אולמי גן הפקאן

בשרי

כשרות רגילה

אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

אולמי פפה

בשרי

כשרות רגילה

אופוריה-פיצה-

חלבי

כשר למהדרין ההשגחה על הפיצה והמאפים והכריכים

אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע"י
אזיקון כשרות ממוספר
אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף
אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר
בלבד לא כולל הקיוסק והחנות.

מאפים
איטליז ג'רבא אוזן

בשרי

כשרות רגילה

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף

איטליז חוג

בשרי

כשרות רגילה

בשר טרי וחלקי פנים בהכשר בד"ץ בית יוסף

הבשרים
איי .אס.אס

כשהם מסומנים ע"י תוית כשרות
בשרי

כשרות רגילה

הכל בשרי

שירותי הסעדה
אנפה ברכת שמים

בשרי

ארומה אספרסו

חלבי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף
אישור כשרות יומי וטרמופוטים סגורים ע"י
אזיקון כשרות ממוספר
כשר למהדרין מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ"א

בר
בורגר 110

בשרי

כשרות רגילה

בורגר טאצ'

בשרי

כשרות רגילה

בורגראנצ'

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית הצ'יפס בשרי

בורגרס בר

בשרי

כשרות רגילה

כל המסעדה בשרית כולל הציפס
כל המסעדה בשרית

תונברה תוקלחמ

"שם עסק"
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"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

"הערה לתעודה"

ביוטי פרי

פרווה

כשרות רגילה

הכשרות מותנית בכך שכל המארזים של

בית העוגות

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות

בלה בקרי

פרווה

בן שימול

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית הצ'יפס והפלאפל בשרי

בר המתוקים של

פרווה

הכשרות מותנית בכך שכל הממתקים

הפירות באריזות סגורות ומסומנות במדבקת
כשרות ובצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י
המשגיח
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
כשרות רגילה

באריזות סגורות ומסומנות במדבקות כשרות

תמר

ובצירוף תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
ג'ויה סושי בר

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית

ג'ט לק

חלבי

כשר למהדרין

גאטו

חלבי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

גורמה דרום

פרווה

דיזיין דזרט

פרווה

אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר
כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
האופה בוטיק

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

לחם
הגביע מוצרי

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

וופלים בע"מ
החברה המרכזית

חלבי

כשר למהדרין

לייצור משקאות
קלים בע"מ
הטורטיה

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית
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"שם עסק"
היופי שבטעם

"סוג כשרות"
פרווה

"סוג השגחה"

"הערה לתעודה"

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח

היפר כהן

בשרי  +חלבי +

כשרות רגילה

ישנם גבינות המכילים אבקת חלב נכרי

פרווה
היפר כהן מערב

פרווה

כשרות רגילה

היפר כהן רימון

בשרי  +חלבי +

כשרות רגילה

תבלינים פיצוחים פירות יבשים ממתקים
בכשרויות שונות
ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי

פרווה
המאפה הצרפתי

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

המנגליסט

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית הצ'יפס בשרי

המקום של דודו

חלבי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף
אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע"י

(לה פסטריה)

אזיקון כשרות ממוספר -מגישים טונה וגבינה
יחד לפי פסק הרמ"א
המקסיקני

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית

המתוקים של

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף

אולי

תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
הפוטיפורים של

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף

אורינה

תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
השיפודיה של

בשרי

כשרות רגילה

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית

בבר
השניצל של

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית

בוארון
בשר טרי וחלקי פנים בהכשר יורה דעה-בד"ץ

חוג הבשרים

בשרי

כשרות רגילה

חומוס אליהו

פרווה

כשר למהדרין

חממה גלובוס

פרווה

כשרות רגילה

טוסטל

בשרי

כשרות רגילה

כל המסעדה בשרית כרוב גידול רגיל

טורו

בשרי

כשרות רגילה

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית

בית יוסף כשהם מסומנים ע"י תוית כשרות

תונברה תוקלחמ

"שם עסק"
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"הערה לתעודה"

"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

טורטיליה

בשרי

כשרות רגילה

טעם המן

בשרי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

טעם לשבח

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית
אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר

יוחננוף

בשרי

כשרות רגילה

כל המסעדה בשרית

בשרי  +חלבי +

כשרות רגילה

ישנם גבינות המכילים אבקת חלב נכרי

פרווה
יופיקס

פרווה

כשרות רגילה

פרוביוטיקה בע"מ
מאור אסייג

פרווה

כשר למהדרין

אותנטי
חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

מאפית ארץ הצבי

פרווה

כשר למהדרין

מאפית נתיבות

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

מאפית נתיבות

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

מאפית נועם

סניף מערב
מאפית נתיבות

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

סניף רימון
מיטל מתוקים

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף

מפנקים

תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
מיני שוק נתיבות

פרווה

כשרות רגילה

מסעדת טעם

בשרי

כשרות רגילה

העמק

כרוב גידול רגיל בישול ישראל לפי הרמ"א כל
המסעדה בשרית

מעדנות נועם

בשרי

כשרות רגילה

מעדני ריס

בשרי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף
אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר

מרכז פיס סיעודי

בשרי  +חלבי

כשרות רגילה

משק ויילר בע"מ

פרווה

כשר למהדרין
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"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

"הערה לתעודה"

"שם עסק"
מתוקטנים

פרווה

כשרות רגילה

הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות

נאות חנניה בע"מ

בשרי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר
ניחוחות חיים

חלבי  +פרווה

ניר מרכז הפרי

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
כשרות רגילה

והירק
סומבררו

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית

סופ סופ פיצה

חלבי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

סופר זול מסס

בשרי  +חלבי +

אישור כשרות יומי והטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר-מגישים טונה וגבינה
יחד לפי פסק הרמ"א
כשרות רגילה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי

ובניו

פרווה

סחבק

חלבי

סטורי

פרווה

כשרות רגילה

ספינת החלומות

פרווה

כשרות רגילה

עינוגים

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות

עלי קטיף

פרווה

כשר למהדרין

פיצה בר

חלבי

כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד

פיצה ברכת הרב

חלבי

כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד
לפי פסק הרמ"א
הכשרות מותנית בכך שכל הפירות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
הכשרות מותנית בכך שכל הפירות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח

לפי פסק הרמ"א
כשר למהדרין

תונברה תוקלחמ

"שם עסק"

"סוג כשרות"

"סוג השגחה"
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"הערה לתעודה"

פיצה האט

חלבי

כשר למהדרין מגישים טונה וגבינה יחד לפי פסק הרמ"א

פיצה חיון

חלבי

כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד

פיצה כמעט חינם

חלבי

פיצה נתיבות

חלבי

פיצה סופר

חלבי

כשר למהדרין כל המסעדה חלבית הפלאפל והצ'יפס חלבי

פיצה שליס

חלבי

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הקייטרינג בצירוף

פיצה שמש

חלבי

פיצוחי שני

פרווה

כשר למהדרין

פלאפל אסולין

בשרי

כשר למהדרין הצ'יפס והפלאפל בשרי כל המסעדה בשרית

פלאפל בוארון

פרווה

כשר למהדרין

פלאפל זגדון

בשרי

כשרות רגילה

פלאפל כיד המלך

בשרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית

פניני הטבע

פרווה

כשר למהדרין הכשרות היא על בית המאפה בלבד

פרדייז שווק בשר

בשרי

כשרות רגילה

לפי פסק הרמ"א
כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה
יחד לפי פסק הרמ"א
כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה יחד
לפי פסק הרמ"א

אישור כשרות יומי וטרמופוט סגור ע"י
אזיקון כשרות ממוספר-מגישים טונה וגבינה
יחד לפי פסק הרמ"א
כשר למהדרין כל המסעדה חלבית מגישים טונה וגבינה
יחד לפי פסק הרמ"א

כרוב גידול רגיל כל המסעדה בשרית

בע"מ
הכשרות מותנית בכך שכל הפירות באריזות

פרי גד טרופי

פרווה

כשרות רגילה

פרי וברכה אבי

פרווה

כשר למהדרין \\

פרי וירק

פרווה

כשר למהדרין אחריותינו על כשרות הפירות והירקות

קולורדו

חלבי  +פרווה

סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח

בצירוף תעודת משלוח/חשבונית חתומה ע"י
המשגיח-פיקוח בנושא חרקים בירק עלים
לסוגיו באחריות נותן הכשרות
כשר למהדרין
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"שם עסק"
קונדיטוריה

"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

"הערה לתעודה"

רעותה
קונדיטורית

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף

שמעוני

תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
קונו פיצה

חלבי

כשר למהדרין \

קורניש חן 1987

בשרי

כשר למהדרין

בע"מ
כל המסעדה בשרית בישול ישראל לפי

קמפאי

בשרי

כשרות רגילה

קפה גרג

חלבי

כשר למהדרין כל המסעדה חלבית -מגישים טונה וגבינה

קפה קפה נתיבות

חלבי

כשרות רגילה

חלבי  +פרווה

כשר למהדרין

הרמ"א
יחד לפי פסק הרמ"א
קפה רש"י
קרולין קונדיטוריה

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף

בוטיק

תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
ריח שדה

פרווה

כשר למהדרין

רייצ'ל

פרווה

כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות
סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח

רמי לוי שווק

בשרי  +חלבי +

השקמה

פרווה

רשת 8

בשרי

רשת לחם פרנה

חלבי  +פרווה

כשרות רגילה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית כולל הצ'יפס
כשר למהדרין
כשר למהדרין הכשרות מותנית בכך שכל העוגיות באריזות

שאבלה

פרווה

שווארמה כחלון

בשרי

כשרות רגילה

שופרא כל אפל 2

בשרי  +חלבי +

כשרות רגילה

סגורות ומסומנות במדבקות כשרות ובצירוף
תעודת משלוח חתומה ע"י המשגיח
כל המסעדה בשרית כולל הצ'יפס והפלאפל
כרוב גידול רגיל בישול ישראל לפי הרמ"א
פרווה

ישנם מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי
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תונברה תוקלחמ

"שם עסק"

"סוג כשרות"

"סוג השגחה"

שיפודי המערב

בשרי

שיפודי הפינה

בשרי

כשרות רגילה

תבליני דני

פרווה

כשרות רגילה

"הערה לתעודה"

כשר למהדרין כל המסעדה בשרית
כל המסעדה בשרית כולל הצ'יפס כרוב גידול
רגיל
הפיצוחים בהשגחת רבנות שדות נגב-אין
לנו השגחה על החנות לפיצוחים בימי שישי
הנמצאת בשוק הישן

מחלקת נישואין
שעות קבלת קהל :ימים א-ב-ג-ה  8:00 – 12:30יום ד' 15:00 – 17:30

(חורף)

16:00 – 18:30

(קיץ)

טלפון 08-9933555/6 :פקס08-9945802 :
דוא"ל – navamd4@gmail.com
להלן המסמכים הדרושים לפתיחת תיק נישואין:
◆◆צילום ת .זהות  +ספח.
◆◆תמונת פספורט-יש אפשרות להצטלם במקום.
◆◆תעודת נישואין של ההורים.
◆◆ 2עדים

( לא משפחה)

◆◆תשלום פתיחת תיק ( סטודנט-חייל-שירות לאומי-בחור ישיבה לכולם מגיעה הנחה  40%בהצגת אישורים מתאימים).
◆◆אישור רב מקדש – אישור מרב מוסמך ומוכר ע"י הרבנות הראשית לעריכת חו"ק שחתום על טופס
המאשר את עריכת החופה בכפוף לרשימת עורכי חופה מורשים ע"י הרבנות הראשית לישראל.
◆◆אישור מדריכת כלות – אישור ממדריכת כלות מוסמכת על קבלת ההדרכה.
◆◆חתן/כלה שלא נולדו בארץ או שההורים לא התחתנו בארץ צריכים להביא אישור יהדות מבית הדין
הרבני.
◆◆במידה ויש מסמכים המעידים על יהדות כגון :מסמכים מבתי דין בחו"ל ,צריך לאשר בבית דין רבני.
גרוש/גרושה -בנוסף למסמכים הדרושים המצויינים למעלה יש להביא :
◆◆תעודת גירושין מקורית  +מעשה בית דין.
◆◆ספח ת.ז חייב להיות מעודכן במצב האישי (גרוש/ה) אפשר תעודת נישואין קודמת או תעודת נישואין
של ההורים.
◆◆לצורך השלמת מסמכים לאחר פתיחת התיק ניתן להעביר דרך פקס 08-9945802 :או במייל:
navamd4@gmail.com
אלמן/אלמנה:
◆◆תעודת פטירה
◆◆ספח ת.ז .חייב להיות מעודכן במצב האישי

(אלמן/ה)
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להלן המסמכים הדרושים לפתיחת תיק רווקות:
◆◆צילום תעודת זהות  +ספח
◆◆תמונות פספורט-יש אפשרות להצטלם במקום.
◆◆ 2עדים

( לא משפחה)

◆◆תעודת נישואין הורים
◆◆תשלום אגרה.

עירובין
כל שבוע בימי חמישי מסיירת חברת המרכז לעירובין בארץ הקודש ע"מ לבדוק שהעירוב תקין,
לבירורים ניתן לפנות למרדכי פלא' .052-7643765
בימי שישי מסייר עובד המועצה שהוסמך ע"י הרב פינחס כהן שליט"א  -יוסף בוסקילה נייד
.054-6599661

מקוואות
בימים א'-ה' המקוואות נפתחים חצי שעה לפני השקיעה ולמשך  3שעות.
בערבי שבת וחג חצי שעה לפני השקיעה ולמשך שעתיים.
מקווה תורן פתוח למשך  4שעות.
שם המקוה

שם הבלנית

מספר טלפון

(מקווה)

מס טלפון

(בלנית)

רמב"ם

עופרה עשוש

08-9945254

054-8112234

זוהרה

מזל חדאד

08-9943189

052-47755109

רבקה ציקוני
קרית מנחם

אילנה ביטון

054-8408865
08-9932203

050-8486565

רבקה בוסקילה
זכור לאברהם

מירה אפשטיין

08-9934917

054-8527409

רבקה ווכסלר
דורית בן אפרים

054-8473905

מקווה תורן :מקוה זוהרה בגבעת שפרה בתיאום
מול מזל חדאד  ,052-4775510במקוה.08-9943189 :
בדבר תקלות במקוואות ניתן לפנות לגב' נאווה סופר 052-4469034
ויוסף בוסקילה .054-6599661

מחלקת חברא קדישא
בכל ענייני חברא קדישא ניתן לפנות:
מיכאל לוי פלא'  | 053-8977606אבי אמרוסי פלא'  | 054-6663536נאוה סופר פלא' 052-4469034
קבלת קהל במשרדים בימים :א'-ה' בין השעות  08:00-13:00 :יום ד' בין השעות.16:00-18:30 :
במקרה של פטירה לאחר שעות הפעילות יש להתקשר למיכאל לוי .053-8977606
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חודש ניסן
לימוד הלכות פסח שלושים יום קודם לפסח.
שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום

(ש"ע

ביחזקאל (פרק מ"ה) בראשון באחד לחודש תקח פר
בן בקר" .

תכ"ט סעיף א') ,ומתחילים מיום פורים עצמו

מנהג הספרדים לקרות אחר ההפטרה פסוק

(הב"ח ,ברכי יוסף אות ב',משנ"ב תכ"ט ס"ק ב') ,כל זאת כדי

ראשון ואחרון של "כה אמר ה' השמים

שתהיינה ההלכות שגורות בפיו ויעשה את כל

כסאי"

המצוות כהלכתן והטעם מצינו שמשה רבינו ע"ה

ימי שמחה .ימי ניסן הם ימי שמחה לישראל,

עומד בפסח ראשון ומצווה על פסח שני שהוא

בתקופות העבר ההווה והעתיד באחד בניסן

שלושים יום קודם (פסחים ו ).י"א שלימוד ההלכות

הוקם המשכן ,ובמשך י"ב ימים הקריבו הנשיאים

ל' יום קודם הפסח אינו חיוב גמור אלא הנהגה

של י"ב שבטים את קרבנם לחנוכת המזבח ,נשיא

טובה ,אבל בתי כנסיות ובתי מדרש הלומדים

אחד ליום ,וכל נשיא היה עושה יום טוב ביום

(חזו"ע פסח

שהקריב את קרבנו ,י"ג ניסן היה אסרו חג של כל

הלכה ברבים חובה ללמוד ל' יום קודם
עמ' א').

הנשיאים ,י"ד ניסן ערב פסח ,וחג הפסח עצמו (ב"י

ראש חודש ניסן .אותו היום נטל עשר עטרות

או"ח תכ"ט אות ב') לאחר מכן שבעת ימי הפסח ימים

(שבת פז.):

טובים ומקראי קדש ,יום כ"ב בניסן הוא יום אסרו

 .1ראשון למעשה בראשית.

חג .ובנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה

 .2ראשון לנשיאים.

בימינו יהיה ביום טוב של פסח ויהיה חינוכו לאחר

 .3ראשון לכהונה.

יו"ט מפני שאין מערבין שמחה בשמחה ,והחינוך

 .4ראשון לעבודה.

יהיה ז' ימים אם כן כל חודש ניסן עבר בשמחה ,כי

 .5ראשון לירידת האש.

בניסן נגאלו ובניסן עתידיים להיגאל ,ככתוב "כימי

 .6ראשון לאכילת קדשים.

צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,נמצא שכל

 .7ראשון לשכון שכינה.

ימי חודש ניסן מקודשים לימי שמחה וששון

 .8ראשון לברך את ישראל.

לישראל (מעשה רוקח על משנה בתחילת פסחים).

 .9ראשון לאיסור הבמות.

הטור כותב שרב האי גאון שמע מפי חכמים כי

 .10ראשון לחדשים.

פרשת החודש.
ראש חודש ניסן השנה בעז"ה יחול ביום שבת,
מוציאים שלושה ספרים ,בראשון קורין
ששה אנשים בפרשת השבוע תזריע ולא אומרים

תחיית המתים עתידה להיות בניסן
ש"ע ת"צ סעיף

(טור או"ח

ט') ,ונציחת גוג ומגוג בתשרי ,ולכך

מפטירין בניסן בחולו של פסח העצמות היבשות,
ובתשרי בחולו של סוכות ביום בוא

גוג(יחזקאל סי'

ל"ז ל"ח -אבודרהם דף ער),

קדיש ,בשני קורין פרשת ראש חודש "וביום

כל חודש ניסן לא אומרים תחנון ,נפילת אפים

השבת" עד "יעשה ונסכו" ,ואומרים חצי קדיש,

,מזמור "יענך ה' ביום צרה" וכן מזמור "תפילה

בשלישי קורין פרשת החודש " החדש הזה לכם

לדוד הטה ה' אוזנך ענני" בכל ימי חודש ניסן,

ראש חדשים" ואומרים חצי קדיש ,ומפטירין

הואיל ונאמר בו "ביום צרתי אקראך" ואין מזכירים
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צרה בחודש ניסן בתפילת שחרית כל חודש ניסן
(אול"צ ח"ג פ"ה ש"ע

א' בביאורים) ,לא אומרים צדקתך

כל חודש ניסן במנחה של שבת

(ש"ע תכ"ט סע' ב')

פרשת הנשיאים :מנהג טוב לקרוא מר"ח ניסן עד
י"ב קרבן הנשיא של אותו יום בפרשת
נשא ,וביום י"ג פרשת בהעלותך עד כן עשה את
המנורה כנגד נשיא שבט לוי

ה') ,וטוב להחמיר שלא להתענות גם ביום אסרו
חג (מג"א ס"ק ח') ,תענית חלום מותר להתענות כל
חודש ניסן שהרי אפילו בשבת מתענים (הרמ"א ש"ע

תכ"ט סעיף ב'),הספרדים נוהגים בער"ח ניסן לעלות
לבית הקברות (גשר החיים ח"א רנ"ח) .תקון חצות:

קמ ,):טוב

בחודש ניסן מדלגין על תיקון רחל ואומרים רק

( אול"צ ח"ג פ"ה סי'

תקון לאה ,מ"מ בחג הפסח אין אומרים

(של"ה דף

לומר יהי רצון המובא בסידורים

חוץ מיום ר"ח ניסן ושבעת ימי החג

א') ,והמנהג לקרוא פרשת הנשיאים מתוך החומש

אף תיקון לאה

(חזו"ע פסח עמ' ג') ,בשבת יש לקרוא פרשת הנשיאים
לאחר תפילת מוסף ,כי מוספי היום היו קרבים
לפני קרבנות הנשיאים (כי בא מועד פסח ח"א עמ' י"א),
טוב ליתן בכל יום החל מר"ח ניסן עד ערב פסח,
לאחר קריאת סדר נשיא היום ,שלוש פרוטות
לצדקה ,בעד מנוחת אביו ואמו ,או שאר קרובים,
או בעד כל נפשות מתי ישראל ,ועי"ז יעשה חסד
עם החיים והמתים ,ושלושת הפרוטות הם כנגד
נר"ן

(נפש רוח

(חזו"ע פסח עמ'

נשמה).וחשבון ג' פרוטות לי"ג ימים

עולה ט"ל ,כי טל אורות טליך .ואם יוסיף גם
ביום י"ד ,יעלה מ"ב ,ואם יוסיף עוד ג' ,יעלו מ"ה,
ויזכה להעלותם אפילו לעומדים בגלגול בהמה או
עופות או בעשב השדה וזהו מ"ה אדם

(הגדת מימים

ימימה הגרש"מ עמאר שליט"א דף ב' אות ד' בשם מועד לכל חי

ש"ע א' אות ה' בשם מעשה הצדקה וקב הישר).

שבת הגדול:
שבת שלפני חג הפסח נקראת "שבת הגדול".
ע"ש הנס שנעשה בו לאבותינו במצרים
(ש"ע ת"ל סעיף

א'),הטעמים :א' לפי שנעשה בו

נס גדול ,שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב
בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית
אבות שה לבית (שמות י"ב ג') ,ויצאו ממצרים ביום
חמישי כדאיתא

(בסדר עולם פ"ה)

ונמצא שעשרה

בחודש ניסן היה שבת ולקחו להם כל אחד שה
לפסחו וקשרו אותו בכרעי מיטתו ושאלום
המצריים למה זה לכם והשיבום לשוחטו לשם
פסח במצוות השם עלינו והיו שיניהם קהות על
ששוחטין את אלוהיהם ולא היו רשאים לומר
להם דבר וע"ש אותו הנס קורין אותו שבת הגדול
(טור או"ח ת"ל סע' א') .ב' כשלקחו פסחיהם באותה

תענית בחודש ניסן :למה אין מתענין אותו

שבת נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל

בחודש ניסן מפני שבאחד בניסן הוקם

ושאלום למה היו עושין כך אמרו להן זבח פסח

המשכן וי"ב נשיאים הקריבו קרבנם לי"ב יום

לה' שיהרוג בכורי מצרים הלכו אצל אבותיהם ואל

יום לכל שבט ושבט וכל אחד היה עושה ביומו

פרעה לבקש ממנו שישלחו את ישראל ולא רצו

יו"ט וכן לעתיד לבוא בית המקדש ייבנה בניסן

לשלוח אותם ,ועשו בכורות מלחמה והרגו מהן

(מסכת סופרים פכ"א הלכה א') ,אין מתענין בו להזכיר

הרבה הה"ד למכה מצרים בבכוריהם

בצבור ,והבכורות מתענין בו בערב פסח

(תוספות שבת

(ש"ע

פ"ז .):ג' כשראו בכורי מצרים כך ,חגרו איש חרבו

ב') ,אין צריך להתענות אלא ביום

ובאו להרוג את כל היהודים אך ה' יתברך הגן על

(ש"ע תקס"ח סע' ח')

ישראל ברוב רחמיו ,והביא על המצריים מחלות

אין לגזור תענית בכל ימי חודש ניסן ,על כל צרה

וייסורים רבים ומשונים ,עד שהיו שיניהם קהות

שלא תבוא ,אבל תענית יחיד מותר בכל החודש

ומעיהם מתחתכים ונאלצו לסגת אחור ע"י כך

או"ח תכ"ט סעיף

מיתת אביו ולא ביום הקבורה
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נצלו ישראל מידי המצרים (כל בו ש"ע מ"ז).ד' ע"ש

נוהגים להפטיר בשבת הגדול הפטרת "וערבה לה'

הפסוק וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה

מנחת יהודה וירושלים" בין כשחל שבת

השם במצרים (אול"צ ח"ג פ"ה ש"ע ב' בביאורים).
נהגו המדקדקים לומר "שבת הגדול

מבורך"(,מחזיק

ברכה ש"ע ת"ל ,מועד לכל חי ש"ע א' אות י"ט),ובספר
חזון עובדיה

(עמוד ל')

הביא בזה ב' מנהגים ,יש

שנהגו לומר "שבת הגדול שלום" ,ויש שנהגו לומר
"שבת הגדול מבורך" ,ע"ש .ואני שמעתי באומרים
לי "שבת הגדול שלום ומבורך"

(הגדת מימים ימימה

הגדול בערב פסח בין כשחל קודם לכן והטעם
הוא משום שבפסח העולם נידון על התבואה (ראש
השנה

טז).ואמרינן בעון ביטול תרומות ומעשרות

שמים נעצרים מלהוריד טל ומטר והיוקר הוה
והשכר אבד ובני אדם רצין אחר פרנסתן ואין
מגיעין ,ואם נותנין מתברכין שנא' הביאו את כל
המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני
נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את

הגרש"מ עמאר שליט"א דף ה' אות ב').

ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די

חובה קדושה להתאסף ברוב עם בבתי כנסיות

מאי עד בלי די אמר רמי בר חמא אמר רב עד

ובבתי מדרשות לשמוע דרשות רבני ישראל

והפסוקים

שיבלו שפתותיכם מלומר די

(שבת לב):

ב"שבת הגדול" בכל אתר ואתר .על הרבנים

האלה שהם בהפטרה זו ,הם מעניינו של הפסח

להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה בדיני הפסח

תמיד ,ולכן מפטירים בה לפני הפסח ,להזהיר

והלכותיו המרובים ,עריכת הסדר כמשפטו ,לדעת

את העם על המעשרות קודם גמר דין התבואה

מה יעשה ישראל .וירחיבו את הדיבור גם בדברי
אגדה ובספור יציאת מצרים ,ובפירוש ההגדה,
להזכיר גבורות ה' עזוזו ונפלאותיו .וכל המזכה
את הרבים זכות הרבים תלוי בו

(אחרונים ,חזו"ע פסח

עמוד ל"א הגדת מימים ימימה הגרש"מ עמאר שליט"א דף ו' אות

ג') ,מה טוב ונעים שהרב יקבע זמן מיוחד אהח"צ,
כשעה וחצי או שעתיים ,ללמד לעם דבר ה' זו
הלכה ,בהלכות ליל הסדר שיערכו אותו כהלכתו
וככל חוקותיו ,וכן בדיני הגעלת כלים ,תנור כיריים
הכשרת השיש והכיור ,כדי שידעו ההלכות על
בוריין ,ומה טוב ומה נעים שיתחיל משבת החודש
לדבר על הלכות קניית המצרכים לפסח ,ללמדם
על מה לעמוד ,ועל מה להקפיד וממה ליזהר ,מה
עיקר ומה טפל ,וכן בשבתות שאחרי זה כל שבת
תנוצל לאחד הנושאים המרכזיים מהלכות הפסח,

שלא תלקה בעון מניעת המעשרות ,ואם נותנים
מתברכים (סידור יעב"ץ) ,ולפי שנאמר בה "הנה אנכי
שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה'
הגדול והנורא" (חזו"ע פסח עמ' ל').
מנהג קמחא דפסחא :מנהג קדום ישראל מימי
התלמוד לקנות חיטים ולחלקן לעניים
לצורך הפסח

(ירושלמי פרק קמא בבא בתרא הלכה ד'-

הרמ"א בהג"ה ובדרכי משה ש"ע תכ"ט סע' א'-אול"צ ח"ג פ"ה

סי' א') .ואלו המשתמטים שלא ליתן עוון הוא בידם
(כה"ח ש"ע תכ"ט אות ט"ז) ,וכבר כתב הרמב"ם (הלכות יו"ט
הלכה י"ח)

וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל לגר

ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים .אבל
מי שנועל דלתות חצירו ואוכל ושותה הוא ובניו
ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים מרי נפש ,אין
זו שמחת מצווה אלא שמחת כריסו עכ"ל.

(הגדה

ה' נסי דף ז' הרב הנאמ"ן שליט"א) .הטעם שחז"ל חייבו

ובשבת הגדול יעשה סיכום וחזרה כללית ,ואין

לתת קמחא דפסחא רק בפסח ולא בשאר רגלים,

לתאר ולשער כמה זיכוי הרבים יש בזה ,שיקיימו

א' כיון שחג זה הוא דרך חירות ובהיסבה ,ואין זה

הלכות החג בחיבה ,ויקיימו מצוותיו באהבה רבה,

כבוד השם שעניים יהיו רעבים בחג זה ,ב' כיון

(הגדת מימים ימימה הגרש"מ עמאר שליט"א דף ז' אות ג').

שחג זה אסור בחמץ ,ואין מצויה המצה ויש חשש
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שמא יבואו העניים לקלקול אם לא יהיה להם מה
לאכול

(שעה"צ אות י' בשם המטה יהודה,כי בא מועד פסח

ח"א עמ' י') ,מותר לתת כל הקמחא דפסחא ממעות
מעשר כספים (הליכות שלמה עמ' ל').

"תשביתו" ,ועובר על איסור "לא יראה" .ומצוי
הדבר מאוד במאכל הדגים.
תערובת חמץ קודם פסח :כל החומרה שהחמירו
חכמים בחמץ שאפילו באלף לא בטיל,

חומרת איסור חמץ :איסור חמץ בפסח נהגו בו
חומרא יתירה ויש בו חמישה איסורים מן

הוא דווקא כשהתערב החמץ בפסח עצמו ,אך
אם התערב החמץ בתבשיל קודם הפסח

(ואפילו

התורה.

בערב פסח משש שעות ולמעלה ,שכבר אסרה התורה לאכול

 .1איסור אכילת חמץ.

חמץ),אינו אוסר במשהו ,עדיין מקילים אנו ככל
יתר האיסורים ,ובטל החמץ בששים ,והטעם בזה

 .2איסור בל יראה.

מכיוון שכל מה שהחמירה התורה בחמץ שעובר

 .3איסור בל ימצא.

בכרת ובאיסורי 'לא יראה' ו'לא ימצא' ו'תשביתו',

 .4מצווה להשבית את החמץ.
 .5איסור הנאה מחמץ בפסח.
איסור "בל יראה" ואיסור "בל ימצא" הם על כזית,
אבל איסור אכילת חמץ הוא אפילו על "כל

הוא דווקא בפסח עצמו ,אבל קודם הפסח הריהו
כשאר האיסורים( .ש"ע תמ"ז סעיף ב,).
אם נתערב החמץ קודם הפסח ,ונתבטל בששים,

שהוא".

אינו חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו ,דווקא
(חיטה,

שהוא לח בלח ,אבל בדבר יבש שנתערב או

שעורה ,שיפון ,כוסמין (להבדיל מכוסמת שהיא סוג של

שיש לחוש לתערובת ,כגון פת שנפל ליין אע"פ

קטנית),שיבולת שועל) שבא במגע עם מים ושהה

שהוציא את הפת משם אסור בפסח ,כי חוששים

ללא התעסקות במשך  18דקות ,וע"י כך מגיע

שמא נשארו בו פירורין ונותנין טעם בפסח (ב"י בשם

למצב של החמצה.

תשובת הרשב"א ,ש"ע סי' תמ"ז סעיף ד',).כתבו האחרונים

מהו חמץ :חמץ הוא אחד מחמשת מיני דגן

דבדבר שהוא לח בלח אפילו לא נודע התערובת

איסור השהיית חמץ:
נאמר בתורה "שבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש
ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ"

(שמות פרק

י"ב פסוק ט"ו)" ,מצות יאכל את שבעת הימים ולא
יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" (פרק

י"ג פסוק ז')" ,תשביתו שאור מבתיכם"

(שם י"ב פסוק

ט"ו) .אסור להשהות חמץ שלנו ברשותנו כל ימי
הפסח ,והמשהה חמץ ברשותו עובר על איסור
של "לא יראה לך חמץ" ,ומבטל גם מצוות עשה
של "תשביתו שאור מבתיכם".

מאכל בעלי חיים:
יזהר מאוד במאכלי בעלי חיים ,שלא תהיה בהם
תערובת חמץ ,שנמצא שמבטל מצות

עד הפסח ,ג"כ אמרינן דכבר נתבטל

(משנה ברורה

תמ"ז ס"ק לב.).
חיטה שנמצאת בער"פ בתרנגולת מבושלת מותר
לבטלה בשישים :אבל אם חיממו התרנגולת
בפסח בעוד שהחיטה בתוכה ,חוזרת ליתן טעם
בתוכה בפסח והוי במשהו ואסור
ג).

(ש"ע תמ"ז סעיף

תרנגולת מבושלת שנמצא בה בפסח חיטה

מבוקעת מותר למוכרה לגוי ,שכיון שאין הגוי
משלם יותר עבור הנאת טעם החמץ שבתבשיל,
נמצא שאינו נהנה מהחמץ כלל.

(ש"ע תסז סעיף י)

ואולם בני אשכנז מחמירים בזה ושורפים את כל
התבשיל

(הרמ"א תס"ז סעיף

מקילים למכור לגוי

י) ,ורק בהפסד מרובה

(סי' תס"ז במשנה ברורה ס"ק

מ"ב),חיטה בקועה שהיא חמץ ,שנפלה לתבשיל
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קודם הפסח ,והיה פי שישים בתבשיל ,והוציאו

דין חוזר וניעור :אם התערב קודם הפסח מאכל

את החיטה ,מותר לחמם את התבשיל שוב בפסח,

יבש חמץ במאכל יבש כשר לפסח ,כגון

אבל אם לא הוציאו את החיטה וחזרו וחיממו את

שהתערבה מצת חמץ אחת בשתי מצות כשרות

התבשיל שוב בפסח ,נאסר כל התבשיל ,כדין חמץ

לפסח ,התבטל החמץ ברוב ככל דין יבש ביבש

שהתערב בפסח שאפילו באלף לא בטיל ,מכיון
שהחיטה החמץ נתנה טעם שוב בתבשיל בעת
חימום התבשיל בפסח עצמו והרי חמץ בפסח לא
בטיל (ש"ע סי' תמ"ז סע' ג').
חמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל :כידוע כל
מאכל איסור שהתערב במאכל כשר אם יש
כמות של פי ששים במאכל הכשר כנגד מאכל

שאמרה התורה ,שאם התערבה חתיכה של איסור
יבשה ברוב חתיכות יבשות של כשר ,האיסור
בטל ברוב ,וכל החתיכות מותרות באכילה ,למשל
התערבה חתיכת בשר נבלה בשתי חתיכות של
בשר כשר ,שלושת החתיכות מותרות באכילה,
רק טוב שלא אדם אחד יאכל את שלשתן.
יורה דעה ש"ע ק"ט סעיף

(ש"ע

א) ,ומאחר והתבטל החמץ

קודם הפסח ,אינו חוזר ומתעורר שוב בפסח,

האיסור ,בטל האיסור ומותר התבשיל באכילה.

שכיון שהתבטל ואין האיסור ניכר ,לא החמירו

למשל אם נשפך מעט חלב לתבשיל של בשר,

חכמים שאפילו באלף לא יתבטל ,וכן פסק בסתם

ויש בתבשיל הבשר כמות של פי ששים כנגד

מרן בש"ע (ש"ע תמ"ז סעיף ד) ,אולם הרמ"א (תמ"ז סעיף

החלב הנשפך ,התבשיל מותר באכילה .והוא

ד) כתב שמנהג בני אשכנז להקל כן רק בתערובת

הדין בשאר איסורים כנבלה וחזיר וכיוצא ,אולם

לח בלח [כמו בירה ביין או בתבשיל בשר כנ"ל],

באיסור חמץ החמירו חכמים ,שאפילו נפל מעט

אבל בתערובת יבש ביבש מחמירים לומר שחוזר

חמץ לתוך התבשיל בפסח ,על אף שיש בתבשיל

וניעור החמץ ,ואינו בטל ,והטעם בזה ,כדי לחוש

כמות של פי  1000ויותר כנגד החמץ ,התבשיל

לרב נטרונאי גאון ,הרמב"ם ,הרשב"א והרי"ץ

נאסר כולו באכילה .כיון שההלכה קובעת "חמץ
בפסח במשהו" ,דהיינו אפילו רק משהו של חמץ
מעורב בתבשיל נאסר כל התבשיל.

(ש"ע תמ"ז סעיף

א).
טעם חומרת החמץ בפסח :הטעם שהחמירו
חכמים בחמץ יותר משאר האיסורים ,מפני
שהתורה החמירה בו מאוד ,שמלבד איסור כרת
שיש בו "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש ההיא
מעדת ישראל" ,אסרה התורה אותו בשני איסורי
לא תעשה "לא יראה ולא ימצא" ,ואיסור עשה של
"תשביתו שאור מבתיכם" .שאין כיוצא בזה בשום

גיאות שאומרים ,שאף על פי שהתבטל החמץ
קודם הפסח ,חוזר וניעור שוב בפסח ,ואף שהם
החמירו גם לח בלח ,מכל מקום מנהג בני אשכנז
להחמיר רק בחמץ שהוא בעין ,כתערובת יבש
ביבש ,אבל בתערובת לח בלח ,כיון שאין החמץ
ניכר בעין ,כמו הבירה שנעלמה בתוך היין לגמרי,
לא החמירו.

(סי' תמ"ז במשנ"ב ס"ק לג).

נותן טעם לפגם :כידוע ,לגבי שאר איסורים ,אם
אדם בישל בטעות בסיר של איסור ,נאסר
המאכל .למשל בישל בשר בטעות בסיר של חלב,
נאסר הבשר באכילה מחמת החלב הבלוע בסיר
שנפלט לתבשיל ,אולם כל זה דווקא כשבישל את

איסור אחר ,ועוד משום שהחמץ מצוי ומותר

הבשר בתוך עשרים וארבע שעות לבישול החלב

באכילה כל השנה בהיתר ,ולא רגילים להיזהר

בסיר ,אבל אם כבר עברו עשרים וארבע שעות

ממנו כמו שנזהרים משאר האיסורים שאיסורם

משעה שבישל חלב בסיר ואחר כך בישל בטעות

נוהג כל השנה (רש"י-תוספות הרא"ש).

בשר ,מותר הבשר באכילה ,מכיוון שדווקא בתוך
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עשרים וארבע שעות הטעם הבלוע בסיר הוא

מצה שרויה :מותר לשרות המצה במים או במרק

טעם טוב ,ונמצא שנפלט לבשר טעם טוב של

בתוך ימי הפסח ,ואין לחוש שמא יחמיץ

חלב ואוסרו ,אבל לאחר עשרים וארבע שעות,

הקמח ,מכיוון שהמצה כבר נאפית ושוב אין

טעם החלב הבלוע בסיר נפגם ואינו נותן טעם

הקמח מחמיץ ,לכן מותר לאפות עוגות מקמח

טוב בבשר ,ולכן אינו אוסרו ,וזה הנקרא בלשון

מצה ,וכן מותר לטגן ולבשל את המצה ,מותר

רבותינו" :נותן טעם לפגם ,מותר" .דהיינו ,כל
שבליעת האיסור נתנה טעם פגום במאכל ,הריהו
מותר .ומעתה ,לגבי איסור חמץ ,אם טעה ובישל
בפסח בסיר של חמץ לאחר שכבר עברו עשרים
וארבע שעות משעה שבישל את החמץ בסיר,
מותר התבשיל באכילה ,כיון שכבר נפגם טעמו

לעשות כל מיני מאכלים מקמח מצה ,אעפ"י
שמבשלים אותם במים ,מי שנהג להחמיר על
עצמו בזה ורוצה לבטל את מנהגו צריך לעשות
התרת נדרים ,אם חשב בטעות שאיסור זה הוא מן
הדין יכול לבטל מנהגו גם ללא התרת נדרים.

מצרכים כשרים לפסח:

של החמץ הבלוע ,ונפלט טעם פגום של חמץ

בעת קניית מוצרי מזון ומצות כשרים לפסח עיקר

שאינו אוסר ,וכן פסק מרן בבית יוסף ובשולחן

ההקפדה שיקפיד האדם תהא על כשרות

ערוך (ש"ע תמ"ז סעיף י) .ואף על פי שחמץ בפסח

המצות והמאכלים שמכניס לפיו ,וכבר התריע

אפילו באלף לא בטיל ,והרי באלף אין טעם כלל

הרב פלאג'י זצ"ל על מנהג נשים מסויימות שכל

ובכל זאת נאסר ,מכל מקום ,כאן שנפגם החמץ,

כך טורחות ויגעות בכיבוס ובכיבוד וליבון עצים

( סי' תמ"ז מ"ב

ואבנים ,ואילו דברים הבאים מחמת הסעודה,

פקע איסורו לגמרי ואינו אוסר כלל

ס"ק צ"ו),אמנם הרמ"א (תמ"ז סעיף י) כתב ,שמנהג בני
אשכנז להחמיר בנותן טעם לפגם בפסח ,ולכן
נאסר התבשיל באכילה ,ואולם רשאי לתת את
התבשיל לבני ספרד לאוכלו .ומכל מקום אם עברו
י"ב חודש על הכלי אפילו כלי חרס ,וטעו ובישלו
בו ,אף לבני אשכנז מותר התבשיל באכילה.

(חכם

צבי ,הגר"ז ,מהר"ש אנגיל ועוד).
מרקחת – ריבה :מרקחת שהתבשלה בשאר ימות
השנה בכלי של חמץ ,מותר לאוכלה
בפסח לכתחילה ,ומן הדין גם בני אשכנז יכולים
להקל בזה ,מאחר ויש כאן צירוף של שני טעמים
להקל ,גם שסתם כלים אינם בני יומם וממילא

שהדבר נוגע לאיסור כרת ,אינן מחמירות כל
כך ,ורבותינו הפוסקים כתבו לעורר על הדברים
שבדיקתם וטירחתם מרובה ,וכל כיוצא בזה ,כדאי
שיקח על עצמו עול המלאכה ,ולא יסמוך על
בני ביתו שכבר עייפים מרוב המלאכה ועלולים
להיכשל בשגגה ח"ו(מועד לכל חי ש"ע ג' אות מ"ח).
עם ישראל קדושים נהגו בחג הפסח חומרות
גדולות ,נהרא נהרא ופשטיה ,יש נזהרים בו
ביותר ,וכמעט שאוכלים רק בשר ודגים ושאר
ירקות ופירות ,שאינם צריכים הכשר לפסח כלל.
וכבר אמרו דורשי רשומות על המשנה
זבחים פרק ה' משנה ח' סוף איזהו מקומן)

(מסכת

" הפסח אינו

נאכל וכו' ,שינה התנא את לשונו בפסח ,שבכל

נעשה טעם לפגם ,וגם משום 'נותן טעם בר נותן

הקרבנות כתב בלשון חיובית ,כגון שלמים קדשים

טעם של היתר' ,דהיינו שהחמץ נתן טעם בכלי,

קלים נאכלים לשני ימים ולילה אחד ,ואילו בפסח

והכלי נתן טעם במרקחת ,ועדיין זה היתר ,כיון

כתב "הפסח אינו אלא בלילה ,ואינו נאכל אלא עד

שנעשה קודם פסח .ובצירוף שניהם מודה הרמ"א

חצות ,ואינו נאכל אלא למנויו ,ואינו נאכל אלא

להקל.

(מג"א וחק יעקב).

צלי ,הרי כתב ארבע פעמים "הפסח אינו נאכל"
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ואגב אורחא מלמדינו שהפסח אינו נאכל ,דיש

ולא כולם בקיאים היו לברור את הקטניות היטב

למעט בו בכל דבר שיש בו חשש חמץ ח"ו ,ועל

לבל תישאר שם שום חיטה ,לא פעם קרה שהיו

כן מה שאפשר להכין ולתקן תוך ביתו באופן

מוצאים בפסח גרגיר חיטה בתבשיל ,שאז נאסר

שיוכל לבדוק ולברר הדק היטב ,עדיף וטוב ,מכל

כולו ,אי לכך ,בארצות אשכנז הנהיגו על עצמם

הכשר שכולם בודקים בסיטונות ובריבוי גדול,

חומרה זו שלא לאכול קטניות ,מחשש שלא יוכלו

אבל הנעשה בבית הוא מועט ומצומצם מאוד,

לברור אותם כהוגן .מלבד זאת ,פעמים רבות היו

והיכולת לברר ולשלוט בעניין היא נוחה וקלה.

מייבאים אורז וקטניות בשקי הקמח ,והיה נדבק

ומה שמוכרח לקנות מהדברים המוכנים ,ישתדל

קמח באורז ,שדבר זה גרם לחמץ גמור ,ועל כן

לקנות הדברים העשויים בהשגחה מעולה ככל

בוודאי שעל בני אשכנז להמשיך במנהגם ,משום

( הגדה מימים

"אל תיטוש תורת אמך" ,בני ספרד שנהגו להחמיר

האפשר .והבא להיטהר מסייעין בידו
ימימה הגרש"מ עמאר שליט"א דף ו').

באורז וקטניות ,אם ירצו לבטל מנהגם

זהירות זיופים :מופצים בשוק מצרכים עם

סיבה של חולי ,וכיוצא בזה) ,אפשר להקל להם ע" התרה

מדבקה "כשר לפסח" ללא אישור מרבנות

(כה"ח ש"ע תנ"ב אות ט"ו ,חזו"ע פסח עמ' פ"ד ,שו"ת שמע

(מחמת איזו

מוסמכת על כן אין לרכוש מצרכים אלו ,חשוב

שלמה ש"ע ד' אות א').

מאד לקנות אך ורק במקומות הנמצאים תחת

ישנן קהילות מסוימות מבני ספרד בחוץ לארץ,

השגחת רבנות מקומית מוסמכת.

כמו בחלק מערי מרוקו ועוד ,שנהגו בחומרה
(הרב הנאמ"ן

זו שלא לאכול בפסח קטניות או חלק מסוגי

שליט"א) שלמים ,יש לברור אותם היטב לפני

הקטניות .ואמנם ,לאחר שעלו לארץ ישראל

תבלין לפסח :למשתמשים בתבלין

טחינתם שלא תהיה בהם חיטה וכדומה.
אורז – קטניות :יש לדעת כי האורז וכל הקטניות
כגון חומוס ,שעועית ,אפונה ,עדשים
דווקא היבשים אינם באים לידי חימוץ ומותרים
באכילה בפסח (ש"ע תנ"ג סע' א'),אבל פולים ירוקים
הם כמו ירקות

(בית נאמן גיליון מס'  8פרשת מצורע ח'

ניסן תשע"ו אות ז')

כמבואר במשנה מסכת פסחים

(קיד):

שצריך לאכול שני תבשילין בליל פסח.

ובגמרא :אמר רב הונא שני תבשילין ,כגון סילקא
[תרד] ואורז .ורבא היה מהדר כל שנה לאכול
בליל פסח דוקא סילקא ואורז ,כיון שיצאו שני
דברים אלו מפיו של רב הונא ,ואמר רב אשי ,מכאן
למדנו שאין מי שחושש לדברי רבי יוחנן בן נורי
שחלק על חכמים ואמר שהאורז הוא מין דגן,
אלא שלפני כמה מאות שנים ,כאשר היו שדות

שהמרא דאתרא הוא מרן השולחן ערוך רבנו יוסף
קארו זיע"א ,אשר כל הספרדים ועדות המזרח
ללא יוצא מן הכלל קבלו הוראותיו ,רשאים הם
לשנות את מנהגם ולאכול קטניות ללא התרה ,ואף
אם המשיכו בחומרתם לאחר שעלו לארץ ישראל
ולאחר מכן רוצים לשנות את מנהגם ,יעשו התרה,
ואם עשו התרה כנהוג בכל ערב ראש השנה או
בערב כיפור ,אינם חייבים לעשות התרה על
מנהגם זה ,כיון שאמרו במפורש בהתרה שכל מנהג
טוב שננהג ,הרי הוא בלי נדר

(חזו"ע ארבע תעניות עמ'

רס"ו) .וכבר התבטא הגאון חכם צבי שהיה מרבני
אשכנז לפני כשלוש מאות שנה ,ואמר "הלואי
והמצה שאני אוכל בליל הסדר תהיה כשרה ללא
שום חשש חמוץ ,כמו האורז והקטניות שאוכלים
אחינו הספרדים בפסח".

החיטה והקטניות סמוכות זו לזו ,היו משתלשלים

האורז והקטניות הנאכלים בפסח טעונים ברירה

גרעיני חיטה לשדות הקטניות ומתערבים בהם,

ובדיקה קפדנית ,ונוהגים לבדקו ג' פעמים,
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בתשומת לב רבה ובכובד ראש ,ובשעה שאין

שתתנהג בחומרות יתר על בעלה ,גורמת למניעת

ילדים קטנים בקרבתם (חזו"ע פסח עמ' פ"ב).

השלום בבית ,שחמור הוא מאוד ,וכבר כתב

צריך לקנות אורז עם השגחה לפסח בכשרות

הרמב"ם "צוו חכמים על האישה שתהיה מכבדת

מוסמכת ,כדי לוודא שלא הבריקו אותו
בעמילן חמץ ,יש לדעת כי האורז וכל סוגי הקטניות
אינם חמץ כלל ועיקר ,לכן מותר להשהותם בבית
בפסח גם לאלו שנוהגים שלא לאוכלם ,ואין איסור
לאוכלם בפסח

(חזו"ע פסח עמ'

פ"ו).

מי שנהג איסור באורז וקטניות בגלל שהיה סמוך
על שלחן הוריו שנהגו בהם איסור ,וכיום ב"ה
נשא אישה ועומד ברשות עצמו רשאי לנהוג
היתר באורז וקטניות בלי שום התרה

(חזו"ע פסח

עמ' פ"ה) ,אך לבני אשכנז אין להם להקל אפילו ע"י
התרת נדרים.
קינואה :זרעוני הקינואה
ממדינת בוליביה)

(שהובאו בשנים האחרונות

מותרים בפסח גם לאותם

שאינם אוכלים קטניות בפסח ,מאחר ולא היו
מצויים ולא היו בכלל גזירת הקטניות .ועוד שהוא
מיועד בעיקר לאנשים שאינם יכולים לאכול

את בעלה ביותר מדאי ,ותעשה כל מעשיה על פיו,
ויהיה בעיניה כמו שר או מלך ,מהלכת בתאוות
ליבו ,ומרחקת כל מה שישנא ,וזה הוא דרך בנות
ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזווגן,
ובדרכים אלו יהיה יישובם נאה

ומשובח"(הלכות

אישות פרק טו הלכה כ) ,ורשאית האישה מבנות אשכנז
שנישאת לבעל ספרדי לנהוג כמנהג הספרדים
לאחר שתעשה התרה על מנהגיה הקודמים
פסח עמ' פ"ז)

(חזו"ע

ואם היא עדיין נוהגת איסור באכילת

הקטניות מותר לה לבשל מהם אף ביו"ט

(חזו"ע

פסח עמ' פ"ו).
ספרדיה הנשואה לאשכנזי :לא תבשל בביתם
אורז וקטניות ,אין לה לאכול קטניות
בביתה ויש לה לנהוג בזה כבעלה ,אבל כאשר היא
מתארחת אצל הוריה בחג רשאית לאכול שם אורז
וקטניות ( חזו"ע פסח פ"ז).

מאכלי בריאים ,מטעמי בריאות .אלא שחובה

אשכנזי המתארח אצל ספרדי בפסח :אשכנזי

גדולה לבררם בירור מדוקדק לפני הפסח ג'

המתארח אצל ספרדי המיקל באכילת

פעמים ,שלא יהיו מעורבים בהם מיני דגן .ואם

אורז וקטניות ובישל לו תבשיל שאינו מקטניות

אפשר לחלוט אותם ,שיתנום תחילה בתוך מים

והאורח אינו יודע אם הכלי בן יומו יש לו להקל

רותחים המעלים בועות ,הוא תיקון גדול ,כי לאחר

ולאכול התבשיל ואינו צריך לשאול אם הכלי בן

(הגדת מימים ימימה הגרש"מ

יומו מבישולו האחרון בקטניות (חזו"ע פסח עמ' פ"ו).

י"א) ,ואם קשה לו לחלוט

מצה עשירה :מותר ללוש ולאפות עוגות מצה

חליטה לא שייך חימוץ.
עמאר שליט"א דף ט' אות

אותם ,או שזה משנה טעמם ,יברור ויאכל כדרכו.

עשירה ,דהיינו עוגות מקמח חיטה כשר

אשכנזיה המחמירה בקטניות הנשואה לספרדי:

לפסח הנילוש במיץ פירות או שמן או דבש או חלב

הנוהגת איסור

וכיוצא ,בלי מים כלל ,ומותר להשהות עיסה זו זמן

באורז וקטניות כמנהג בית אביה ,אע"פ כן רשאית

רב ,כיון שכלל גדול אמרו חז"ל (מסכת פסחים לה" ):מי

לבשל לבעלה ביו"ט אורז וקטניות ויכולה לאכול

פירות אין מחמיצים" ופשוט שצריך בזה זהירות

מהם בפסח וצריכה לעשות התרה על מנהגה

מרובה ,ויקפיד גם שהכלים יהיו יבשים ממים (ש"ע

הקודם ,והוא הדין לכל יתר החומרות שיש

תס"ב סע' א') ,כי אם יתערב בעיסה אפילו מעט מים,

לאשכנזים ובפרט בענייני הפסח ,וזה עדיף מאשר

יכולה העיסה להחמיץ ,כן כתב הרמב"ם (חמץ ומצה

שתחמיר על עצמה כמנהגי בית אביה ,כי בזה

פרק ה הלכה ב)" ,חמשת מיני דגן ,אם לש אותם במי

אשכנזיה או ספרדיה
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פירות בלבד בלא שום מים ,לעולם אינם באים

בשוק בהשגחה כדת ,שייבשו אותם באופן שאין

לידי חימוץ ,ואפילו הניחם כל היום עד שנתפח

בהם חשש חמץ כלל ,מותר לכתחילה לאוכלם בין

הבצק ,הרי זה מותר באכילה ,שאין מי פירות

לבני ספרד ובין לבני אשכנז( .הרמ"א סי' תס"ז סע' ח').

מחמיצים אלא מסריחים ,ומי פירות הם ,כגון :יין,

משקאות חריפים ללא יוצא מהכלל צריכים

חלב ,דבש ,זית ,מיץ תפוחים ,מיץ רימונים ,וכל

הכשר כל השנה וכ"ש לפסח ,כל סוגי

כיוצא בהם משאר יינות ושמנים ומשקים ,והוא

הוויסקי צריכים הכשר לכל השנה ,בפסח הויסקי

שלא יתערב בהם שום מים בעולם" ,וכתב הרב

חמץ גמור.

המגיד ,ואפילו לכתחילה אין בו שום חשש ,וכן
נהגו ,וכן עיקר ,וכתב מרן הבית יוסף

(ש"ע תס"ב)

"ולענין הלכה ,המנהג הפשוט הוא ,ללוש במי
פירות בלא תערובת מים כלל ,ואין חוששים בהם
לחימוץ כלל ,שמי פירות בלא מים אין מחמיצים
אפילו שהו כל היום" ,וכן פסק בשלחן ערוך

(תס"ב

ס"א) "מי פירות בלא מים אין מחמיצים כלל ,ומותר
לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות אפילו
שהתה כל היום ,אבל אין יוצא בה ידי חובתו בליל
פסח ,מפני שהיא מצה עשירה ,ובפסוק כתוב לחם

תרופות :טבליות וכדורי הרגעה ,נגד מיחושי
ראש וכאבי שיניים ,מותר להשתמש
בהם בפסח ,אפילו יש בהם תערובת חמץ
של חיטה)

(עמילן

כל שטעמם פגום וכבר נפסלו מאכילת

הכלב קודם הפסח ,ובולעים אותם כמות שהם ,אם
נזקק לתרופות בפסח עצמו ,מותר לקנות מבית
מרקחת של גוי תרופות שיש בהם חמץ ונפסלו
מאכילת הכלב ,כל זה בחולה שחלה כל גופו,
ואף על פי שאין בו סכנה ,אבל אם הוא מיחוש
בעלמא ,אין להתיר ,טבליות שמוצצים אותם

עוני" ,וכן המנהג להקל כדעת רוב ככל הפוסקים

וטעמם טוב ,אסור למצוץ מהם בפסח לרפואת

(הפרי חדש ,שלחן גבוה ,הגאון רבי

דלקת גרון וכיוצא בזה ,אלא אם כן נתברר שנעשו

יונה נבון רבו של החיד"א ,ומרן החיד"א בשם מר זקנו הגאון רבי

בעמילן תירס או עמילן תפוחי אדמה ,עכ"פ כל

ומרן השולחן ערוך,

אברהם אזולאי) ,שכבר פשט המנהג בכל בני ספרד
להתיר לכתחילה ללוש במי פירות בלבד
שו"ת משפט וצדקה ביעקב ,שואל

(וכן דעת

ונשאל) ,וכתב הנודע

ביהודה שרש"י שכתב שמי פירות מחמיצים
מדרבנן ,הוא יחיד בדבר ,ולא מצאנו לו חבר ,והפרי
חדש כתב שרש"י עצמו אינו סובר כן להלכה (שו"ת
יחוה דעת חלק א' ש"ע י ,יבי"א חלק ט ש"ע מב .שו"ת שמע

שלמה חלק ד' סימנים י"ב ,ח"ו ש"ע ה').
פיצוחים לפסח :יש להיזהר שלא לקנות כל סוגי
הפיצוחים למיניהם קלויים הנמכרים
בשוק ,אם אין עליהם השגחה מגוף כשרות
מוסמך ומוכר ,מאחר ומערבים קמח במלח בעת

חולה שיש בו חשש סכנה כל שהוא ח"ו ,לא יהסס
ויקח התרופה הנדרשת לו

(הגדת מימים ימימה הגרש"מ

עמאר שליט"א דף י' אות ט"ו).
תמרוקים משחת נעלים חומרי נקוי :חמץ
שנתעפש ונפסל מאכילת הכלב בערב
פסח ,מותר ליהנות ממנו בפסח

(ש"ע תמ"ב סע' ט')

אשר על כן תמרוקים ,בושם ומוצרי קוסמטיקה,
משחת נעלים וחומרי ניקוי ,אף אם נעשו ללא
השגחה לפסח ,מותרים ,כיון שטעמם פגום ואינם
ראויים לכלב( .ילקו"י ח' ה').
משחת שינים :משחת שינים שנפסלה מאכילת
הכלב אינה צריכה הכשר ,ואף אם בטעות

הקלייה.

יבלע ממנה ,אין זה נקרא שמחשיב את החמץ

פירות יבשים :פירות יבשים כתאנים ,צמוקים,

ואוכל אותו ,אבל משחת שינים של הילדים בטעם

שזיפים ,מישמשים וכיוצא ,הנמכרים

תות שדה וכדומה ,צריכה הכשר ,שהרי לא נפסלה
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מאכילת הכלב.

ואף על פי ששניהם יודעים בלבם שהחמץ יוחזר

מכירת חמץ :מכירת החמץ מתבצעת על ידי בית

ליהודי לאחר הפסח ,מכל מקום המכירה מכירה

דין צדק או הרבנות המקומית שבכל עיר,
ועל כל אדם לרשום את שמו ואת כתובתו בטפסי
המכירה ,שבזה הוא ממנה אותם כשליחים עבורו
למכור את חמצו לגוי ,אין לו לסמוך על עצמו
ולמכור בינו לבין הגוי ,כי פרטי ודיני המכירה
רבים הם עד מאוד ,יש לדעת ,כי מקור מכירת

גמורה היא ,ויכול הקונה לעשות בו חפצו ,אלא
שהוא אוהב ליהודי ואינו עושה כן ומשמרו לו עד
לאחר הפסח וחוזר ומוכרו ליהודי ,וזהו היתר גמור
בלי פקפוק .ורשאי היהודי לומר לגוי בפירוש,
אם תרצה לחזור ולמוכרו לי לאחר הפסח ,קרוב
לוודאי שאקחהו ממך במחירו .וגם אם אין בדעת
הגוי לקנותו ממש ,מכל

החמץ לגוי בערב פסח,
הוא מרבותינו התנאים
בתוספתא,
הרמב"ם

וכן

פסק

(הלכות

חמץ

ומצה פ"ד ה"ו)

שהיו

יהודי וגוי

באים

בספינה

והיה חמץ ביד היהודי
והגיעה שעה חמישית,
הרי זה מוכרו לגוי או
נותנו לו במתנה ,וחוזר
ולוקחו

ממנו

אחר

הפסח ,ובלבד שיתננו
לו

במתנה

ואומר

היהודי

גמורה.
לגוי

עד שאתה לוקח מגוי
בוא וקח מיהודי ,שמא
אצטרך

ואקח

מקום

מכירת חמץ

אינם דברים ,ועל פי

מכירת חמץ תתקיים אי"ה במשרדי הרבנות
והמועצה הדתית
החל מיום ראשון   ב' ניסן תשע"ט

( 7אפריל

 )2019עד יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט

( 18אפריל

)2019

בימי א-ב-ג-ה בין השעות .08:30-15:30בימי
ד' בין השעות .15:30:18:00 08:30-12:45-
מכירת חמץ מוקדמת י"ג ניסן
עבור אנשים שעוזבים את ביתם בשעות היום
של י"ג ניסן
תיערך מכירת חמץ מוקדמת ביום חמישי י"ג
ניסן תשע"ט

( 18אפריל )2019

ממך

דברים

שבלב

זה פשט המנהג בכל
תפוצות ישראל למכור
החמץ לנוכרי המכירו
ומחזירו לאחר הפסח.
וכולם מודים שמכירה
גמורה היא ,והמערער
על זה ראוי לגערה ,כן
נראה לי ברור בעזרת
ה' יתברך עד כאן דברי
החתם סופר ,ומעשים
בכל יום שמפקיעים
קדושת

בכור

בהמה

טהורה שאסור בהנאה
מהתורה ,על ידי מכירת

אחר הפסח ,אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על

אוזן הבהמה לגוי ,כמפורש בגמרא (מסכת בכורות ג,).

תנאי .וכתב בתרומת הדשן ,מי שיש בידו חמץ

וכנהוג בכל העולם ,כיון שמן הדין מותר להערים

סמוך לפסח וקשה לו לבערו ונותנו לגוי במתנה

אפילו באיסור תורה ,וכמבואר ברמב"ם בעניין

גמורה ,והיהודי מכירו לאותו גוי ויודע בו שלא

מעשר שני ,וכתבו התוספות

ע,).

יגע בחמץ כלל ,אלא ישמרהו לו עד לאחר הפסח

ונראה להחמיר ולהקנות לגוי איבר שעושה אותה

ויחזירהו לו ,יראה שמותר ,רק שיתנהו לגוי ללא

טריפה ,כגון הריאה והראש ,אמנם אין צריך שיתן

שום תנאי .וכתב הבית יוסף אף שאין לך הערמה

הגוי מעות בשווי הראש והריאה ,אלא די שיקנם

גדולה מזו ,התירו חז"ל ,שסוף סוף נעשה הקניין

בפרוטה ,ואף על פי ששווה יותר כפלים ,אין

כדין .וכתב החתם סופר והערמת מכירה זו היא

לחוש משום ביטול מקח ,כי היהודי גמר להקנות

היתר גמור מן התורה בלי שום פקפוק ,כיון שהוא

לגוי כדי להיפטר מדין בכור בבהמה ע"כ .ופעם

מוכר מכירה גמורה מהקניינים שהגוי קונה בהם.

אחת היה רעב בארץ ישראל והלך רבי טרפון

(מסכת עבודה זרה
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שהיה כהן וקידש שלוש מאות נשים כדי להאכילן

כלי חמץ :ימכור רק את החמץ בלא הכלים ,ואם

(תוספתא כתובות פ"ה ה"א ,ופסיקתא זוטרתא שיר

טעה ומכר גם את הכלים צריך להטבילם

השירים פרק א) ,ואף על פי שזו הערמה ,כי בוודאי

במקווה לאחר הפסח כדין הקונה כלים מגוי אבל

לא עשה כן אלא בשביל להאכילן בתרומה .וכתב

לא יברך על טבילת כלים (הגאון החזון איש בספרו אמונה

בשו"ת בנין עולם ,הלכך המנהג שנהגו בקהילות

ובטחון פרק ג אות ח')

ישראל למכור הבהמות לגוי קודם פסח ,כדי

חמץ של אחרים :מותר למכור את החמץ של

בתרומה

להאכילם חמץ בפסח ,אין בו חשש איסור ,וכל
מקום שהלכה רופפת בידך ,הלך אחר המנהג.
וכתב הנודע ביהודה ,ואני מאז ומעולם מורה
להתיר בזה .וכתב בשו"ת עטרת חכמים כן המנהג
פשוט ולא חוששים להערמה ,מאחר שמחמת
האיסור גמר בדעתו להקנות ואפילו אם לב המוכר
פונה למחשבה לא נכונה ,אין זה אלא דברים
שבלב שאינם דברים לבטל המעשה של המכירה
על ידי הקניינים כדת .ובשו"ת אגרות משה כתב
ואין סברא להחמיר אחר הפסח שלא לקנות חמץ
מחנוני יהודי שאינו שומר מצוות ,שמכר חמצו
לנוכרי קודם הפסח במכירת חמץ כנהוג ,מחשש
שמא לא הייתה המכירה בלב גמור ,כי אף אם לא
היה בלב גמור ,הוא דברים שבלב שאינם דברים,
ואינו כלום לבטל המכירה ע"כ .וכל ירא שמים

הוריו או של חבריו ,כשיודע שאינם מוכרים
בעצמם והנכון שיודיעם קודם לכן ,כדי שימנו
אותו שליח למכור עבורם ,אך גם אם לא הודיע
להם ,רשאי למכור עבורם[ ,כיון שאפשר לזכות
לאדם שלא מדעתו].
הוצאת דברים המונחים בחדר שנמכר לגוי:
מותר להוציא בפסח דברים שאינם חמץ
המונחים בחדר או בארון שנמכר לגוי רק כאשר
ישנו צורך גדול (מתנים עם הגוי שנותן רשות לכך ,התנאי עם

הגוי מופיע בשטר מכירת חמץ של רבנות נתיבות).
חמץ שנמכר כדין לגוי :מנהג ישראל למכור את
החמץ לגוי לפני פסח ,ומכירה שנעשתה
כדת ,מותר יהיה לאחר הפסח לאכול את החמץ
שנמכר.

ומודה על האמת ,רואה כי מכירת החמץ לגוי,

יש המהדרין שלא לקנות לאחר הפסח חמץ גמור

יש לה יסודות חזקים ונאמנים .ועל כן נהגו בכל

שנמכר לגוי ,כגון לחם ,ביסקויטים פסטה

קהילות ישראל בכל העולם ,כמה וכמה דורות ועד

וכדומה ,וממתינים לייצור חדש המיוצר לאחר

היום ,לבצע את המכירה בכל שנה על ידי גדולי

הפסח .יש הנוהגים בחומרא זו עד חג השבועות

ישראל בכל בתי הדין צדק והרבנויות המקומיות.

בלבד .מקובל לנהוג בחומרא זו רק לגבי מוצרים

וכתב החתם סופר" :וכן פשט המנהג בכל תפוצות

שהם חמץ גמור ,אבל לא לגבי מוצרים שיש בהם

ישראל ,והמערער על זה ראוי לגערה" .ע"כ.

(שו"ת

יבי"א חלק י יורה דעה ש"ע לח).

תערובת חמץ בלבד.
קמח שנטחן מיד לאחר הפסח

(מוצאי

החג) :קמח

כולם מוכרים את החמץ :גם אדם שלא השאיר

ראשון שנטחן מיד לאחר הפסח עלול להיות

חמץ בביתו כלל ,ימכור את החמץ ,כי

נגוע בתולעים יותר מקמח רגיל ,עקב השבתת

לפעמים נשאר בטעות איזשהו חמץ או תערובת

הטחנה בימי הפסח והימצאות תולעים במכונות

חמץ שאינו יודע עליו ,ואם לא ימכרהו [הגם

ובצנרת המעבר ,לכן קמח זה חייב ניפוי כקמח

שביטלו] יעבור על דברי חכמים שאסרו להשאיר

רגיל ,ולא כדעה המוטעית שקמח זה כביכול נקי

חמץ ברשותו ושמא ייאסר החמץ בהנאה.

מחמת טריותו.
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חמץ שעבר עליו הפסח :כל מי שמשאיר חמץ

כלים שלא ניתן לנקותם כראוי יעברו ליבון באש .

ברשותו בימי פסח ולא מכר אותו ,מבטל

כלים הצריכים הגעלה וגם טבילה ,יש

מצות עשה מהתורה ככתוב "תשביתו שאור
מבתיכם" .ועובר על מצות לא תעשה ככתוב
"לא יראה לך חמץ" .לכן חז"ל קנסו כל מי שלא
מכר את החמץ שלו לגוי לפני חג הפסח ,שהחמץ
יהיה אסור באכילה ובהנאה לאחר הפסח בין לו
בין לאחרים ,כגון להאכילו לבהמה חיה ועוף או
למוכרו לגוי ( סי' תמ"ז סע' ג') לכן חובה על כל אדם
שבא לקנות מוצרים שמכילים חמץ לאחר הפסח,
לברר אם בעל החנות מכר את החמץ קודם
הפסח ,ולדרוש ממנו אישור מכירת חמץ חתום

כלים.
ידיות הכלים המחוברים לכלי במסמרים או ברגים
צריך לפרקם או ללבנם.
הטעם להכשרת כלים :הכלים שאנו משתמשים
בהם במשך ימות השנה למאכלי חמץ ,אין
אנו יכולים להשתמש בהם בפסח ,אלא אם כן
נפליט את החמץ הבלוע בהם.
מערכת מיוחדת לפסח :וביותר צריך לזרז ולהיזהר
כל ירא וחרד לדבר ה' ,שלא ישתמש

ע"י הרבנות המקומית.
חמץ במוצאי הפסח :על מנת להשתמש בחמץ
במוצאי חג השני

להגעיל קודם ואח"כ להטביל במקווה

(ליל

המימונה) ,יש להמתין

זמן מה עד שהרב יקנה את החמץ בחזרה מהגוי.

הגעלת כלים

בפסח בכלים שנשתמשו בהם חמץ כל השנה
ונתכשרו ע"י הגעלה ,דהיינו כלי בדיל ונחושת,
כי בלתי אפשר לנקרם היטב בסדקים הקטנים
שבהם בענין שלא ישאר בהם משהו חמץ על
כל פנים .ויותר טוב לאכול בפסח בקערות של

יש להיזהר להגעיל קודם תחילת שעה חמישית

כלי חרס חדשים .והיורה של נחושת שמבשלים

וקודם סוף שעה רביעית כדי שלא יצטרך

בה דגים ,יכשיר ע"י ליבון ,כי סתם יורה קביע בה

(שלא עברו עליהם עשרים

מסמרים וגם לפעמים טלאי ,בענין שאין מועיל

(ש"ע תנ"ב סעיף א'),מי ששכח

לה הגעלה כלל .ואפילו יורה שאין בה מסמר

להכשיר את הכלים לפסח והגיעה שעה חמישית

וטלאי-על כל פנים בלתי אפשר לנקותה ממשהו

בער"פ רשאי להכשירם עד כניסת החג בדיעבד

חמץ שנשאר בסדקיה בעין .לכן ראוי לכל ירא

(שעברו עליהם עשרים

וחרד להכשירן דוקא ע"י ליבון ,אך יזהר שיעשה

וארבע שעות מהשימוש האחרון) ,או שיפגום את המים

ליבון בעצמו ,ולא יסמוך על אחד מאנשי ביתו.

(חיי אדם כלל קכ"ה אות

וגם יד היורה יכשיר אותה ג"כ בליבון ,ודי בזה

ל"ה) ,מותר להגעיל אפילו הכלי בן יומו דאז הוי

(יסוד שורש ועבודה שער ט' פרק ד' הלכות הגעלת כלים לפסח)

נ"ט בר נ"ט דהיתרא ,החמץ נותן טעם בכלי ,והכלי

מי שיכול לייחד לעצמו מערכת כלים מיוחדת

במים ,והמים חוזרים ונותנים טעם בקדרה ועדיין

לפסח ,תבוא עליו ברכה ,וישים לב להצניע את כל

איסור חמץ לא הגיע ,ואע"ג שי"א שחמץ כיון

כלי החמץ שהשתמש בהם במשך השנה בארון

ששמו עליו מיקרי איסורא בלע ,ומרן ז"ל לעיל

מיוחד ,ויסגור אותו ויכתוב עליו "כלי חמץ" ,לבל

לדקדק אם הכלים בני יומן
וארבע שעות ללא שימוש)

ובתנאי שהכלים אינם בני יומן
כדי שיהיה נותן טעם לפגם

(ש"ע תנ"א סעיף ד')

חשש לסברתם ,מ"מ כאן מרן

יטעו להשתמש בהם בפסח.

הש"ע סמך על המקילים (כף החיים ש"ע תנ"ב אות ד') .

המקור מהתורה להגעלת כלים :כשחזרו עם

יש לנקות היטב את הכלים לפני ההגעלה מכל

ישראל ממלחמת מדין ,הביאו עמם שלל

לכלוך.

גדול של כלי כסף וכלי זהב ,וציוה אותם הקב"ה
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להכשיר את כל הכלים מבליעת המאכלות

בו מרק או מאכל עם רוטב .כיון שבליעתם

האסורות שנבלעו בהם ,כמבואר בפסוקים להלן

באמצעות נוזל לח רותח ,הכשרם גם כן על ידי

"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים

המים הרותחים וזהו הנקרא

"הגעלה"(הפלטה)

למלחמה ,זאת חוקת התורה אשר ציוה ה' את

דהיינו להרתיח מים בכלי ,ובעוד שהמים

משה :אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את

מבעבעים ,יכניס את הכלי למים וגם את הידיות

הברזל את הבדיל ואת העופרת :כל דבר אשר יבוא

והמכסה ,ובזה יפלט האיסור הבלוע ,אם יש בכלי

באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל

גומות או סדקים צריך ללבן את מקום הסדקים

(במדבר פרק לא

בליבון קל (רמ"א תנ"א סע' ד') ,נהגו לשטוף את הכלים

אשר לא יבוא באש תעבירו במים"

פסוקים כא כג) ,מפסוקים אלו אנו למדים ,כי כל כלי

במים קרים אחר ההגעלה (ש"ע תנ"ב סע' ז'):

אשר בלע ממאכל איסור כדי להכשירו ולהגיע

הטעמים לשטיפת הכלים במים קרים אחרי

לפליטת האיסור כליל צריך להכשירו.
הגעלת כלים מושגים-כבולעו כך פולטו :כלים

ההגעלה:
.1כתוב בתשובות ע"ש רש"י שמיד לאחר ההגעלה

שנשתמש בהם בחמין כפי תשמישן

בעוד מים רותחין צריך לשטפם מיד במים

הכשרן ,אם תשמישן בכלי ראשון כגון כף

קרים שלא יחזרו ויבלעו ממים הרותחין שעליהם

שמגיסין בה בקדרה

וכן כתב רב האי גאון וכן

צריך להכשירה בכלי

לוח זמנים הגעלת כלים

בכלי שני הכשרה בכלי

גם השנה   בעז"ה תתקיים הגעלת כלים לכל

הרותחים

שני ,וכלי שמשתמשים

המעוניינים בפיקוח רבנות נתיבות ליד   בית

שאין לחוש לזה

בו בעירוי שמערה מכלי

העלמין      

בשם תשובת רש"י).

ראשון ,ואם תשמישה

ראשון

לא סגי ליה

בהכשר כלי שני אלא
צריך לערות עליו מכלי
ראשון (ש"ע תנ"א סע' ה').
ליבון חמור:

החל מיום ראשון ט' ניסן תשע"ט

( 14אפריל

 )2019עד יום חמישי י"ג ניסן תשע"ט

( 18אפריל

 )2019בין השעות 09:00-15:00

שצולים בהם על האש כיון שבלעו איסור
באמצעות האש ,הכשרם גם כן על ידי האש,
דהיינו להכניסם בתוך האש עד שיהיו ניצוצות

יחזרו ויבלעו מהמים
שעליהם
(טור

.2ויש שכתבו עפ"י מה
דאיתא
דם חטאת
פסוק כ"א)

בפרק

(צ"ז).

ושוטף במים"

כלים

שהשימוש בהם הוא באש ,כגון שיפודים

נוהגין ,ולא משום שלא

"ומורק

(ויקרא פ"ו

מריקה היא

בחמים ושטיפה היא בצונן (כה"ח תנ"ב אות ע"ד).
עירוי מכלי ראשון:

צלחות וקערות שמערים

לתוכם תבשיל מכלי ראשון שעל האש,
הכשרם ע"י עירוי מים רותחים מכלי ראשון

אש ניתזים מהם ,והכשר זה נקרא "ליבון".

דווקא ולא מכלי שני.

ליבון קל :יש מקילין אם נתלבן כל כך שקש נשרף

הגעלה בכלי שני :צלחות של מתכת שרגילים

עליו מבחוץ לא צריך שיהיו ניצוצות ניתזים

להשתמש בהם בכלי שני ,כגון שרגילים

ממנו (רמ"א תנ"א סע' ד').

להעביר התבשיל מן הקדרה אל קערה אחרת,

הגעלה בכלי ראשון :כלים שהשימוש בהם הוא

ולוקחים מן הקערה ונותנים לצלחת ,וכן כפות

ע"י בישול של דבר לח ,כגון סיר שבישלו

ומזלגות שמשתמשים בהם בכלי שני ,הכשרם
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לפסח ע"י הגעלה בכלי שני ,דהיינו שיעביר מים

פיירקס שמבשלים בהם על האש להצריכם

רותחים מכלי ראשון לכלי שני ויכניס הצלחות אל

מזכוכית(הגדה ה' נסי דף כ"ה אות

הגעלה אעפ"י שהם

הכלי השני.

י' )

שטיפה והדחה במים צוננים :כל סוגי הכלים

כלי חרס ,ויש מהספרדים שנהגו ג"כ להחמיר

שרגילים להשתמש בהם בצונן בלבד כגון
גביע לקידוש ,כוסיות כסף ,כוסות ששותים בהם
משקאות קלים וכדומה ,אע"פ שהשתמש בהם
במשקה חמץ כמו בירה או ויסקי ,אינם בולעים
כלל ומותרים בשטיפה והדחה בלבד.
שריה במים צוננים ג' ימים מעת לעת :כלי חרס
שהשתמשו בהם בצונן ,ושהה החמץ בתוך
הכלים יותר מעת לעת

(עשרים וארבע

שעות) ,כגון

חביות בירה וכדומה הכשרם ע"י שיניח בתוכם

והאשכנזים נוהגים להחמיר בכלי זכוכית כדין

בכלי זכוכית ,אם הם רוצים לבטל מנהגם ולנהוג
כפסק מרן השולחן ערוך שפסק להקל בדין
כלי זכוכית ,רשאים לבטלו ,ונכון שיעשו "התרת
נדרים" על מנהגם הקודם להחמיר ,ואם רוצים
להקל ע"י הגעלה ג' פעמים במים רותחים בכלי
ראשון רשאים להקל אף בלא "התרת נדרים" כלל
ולא יכניסם למים קרים שלא יתפוצצו.
אופן הכשרת המטבח וכליו לפסח :יש לנקות
היטב את הכלים לפני ההגעלה מכל לכלוך.

(עשרים וארבע

הכשרת הכיור :יש לנקות היטב את הכיור בחומרי

שעות) דהיינו שימלא את הכלי מים צוננים ,וכעבור

ניקוי ויהיה הכיור נקי ומנוגב אח"כ לערות

עשרים וארבע שעות ישפוך את המים ,ושוב

מים רותחים מכלי ראשון ג' פעמים או מקומקום

יחזור על התהליך הזה עוד פעמיים כל עשרים

חשמלי ( חזו"ע פסח קנ"א).

וארבע שעות סה"כ  72שעות וכך הוא הכשרם

הכשרת השיש :יש לנקות היטב את השיש בכל

מים צוננים שלש פעמים מעת לעת

לפסח אבל אם המים שבכלי נשארו  72שעות
רצופות לא עלו לו אלא ליום אחד

(עשרים וארבע

שעות) ,וכן אם שפך המים מהכלי קודם שעברו

הפינות בחומרי ניקוי ,ויהיה השיש נקי
ומנוגב בשעה ששופך המים (אול"צ ח"ג פ"י סי' י"א),
ואם חושש שהשיש יתקלקל מהמים הרותחים

עשרים וארבע שעות לא עלו לו לכלום.

ישטפנו וידיחנו היטב ויצפנו בנייר כסף ,יש

כלי חרס וחרסינה :כלי חרס שהשתמשו בהם

מחמירים לאחר ההכשרה להניח פח ,משטחי

בחמץ בחמין ,לא מועיל להם הכשר ,התורה
העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דפיו

פלסטיק או ניר כסף עבה על השיש

(משנ"ב תנ"א

(בליעתו)

ס"ק קט"ו),מעיקר הדין לספרדים השיש והכיור לא

לעולם (פסחים ל ,):ג' דברים בכלי חרס בולע ואינו

חייבים הכשרה כלל אלא שטיפה והדחה אבל

פולט ואינו מבאיש כל מה שבתוכו

(אבות דרבי נתן

פמ"א ה"ו) ככתוב "וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר"
(ויקרא ו' כ"א)

שחז"ל חששו שלא ילבנם יפה כי

יפחד שיתבקעו לכן יצניעם היטב במקום סגור
עד לאחר הפסח (ש"ע תנ"א סע' א').
כלי זכוכית :כל סוגי כלי הזכוכית
ארקופל ,ארקורוק)

נוהגים להחמיר לערות עליהם מים רותחים

(אול"צ

ח"ג פ"י סי' י"א),יש מחמירים ושמים כיור מפלסטיק
בכיור המטבח (קונטרס מבית לוי ח"א עמ' כ"ח).
תנור אפיה :לאחר שניקהו היטב ע"י חומרי ניקוי,
יש להמתין עשרים וארבע שעות ללא

(דורלקס ,פיירקס,

שימוש ואח"כ להסיק אותו בחום גבוה למשך

אינם בולעים ואינם פולטים

קל"ב),אבל התבניות אין

יותר משעה

(חזו"ע פסח

כלל ,ודי להם בשטיפה והדחה וע"י כך הוכשרו

להם תקנה להכשיר אותם אלא ישתמש בחדשים,

לפסח ( ש"ע תנ"א סע' כ"ו) מ"מ כדאי להחמיר בסירי

רשתות התנור צריכים ליבון קל ,ובפסח לא יניח
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עליהם מאכלים בצורה ישירה אלא רק ע"י הפסק

תשמישו ,והמיחם צריך הגעלה

כלי או תבנית ונכון יותר לכסותם בנייר כסף עבה.

במיחם).

תנור אפייה בעל שני תאים :אם רוצה להכשיר רק

מקרר :יש לנקות את המדפים וכל החריצים כולל

(דהיינו להרתיח מים

הגומי שבמסגרת סביב הדלתות בחומרי

תא אחד רשאי לעשות כן.
תנור גריל :תנור גריל שגוף החימום שלו מגולה
ואין אופים בו חמץ אינו צריך הכשר כלל
אלא ינקהו היטב ודיו ,ואם אפו בו חמץ שיש חשש

ניקוי ,יש המהדרין שמצפים את המדפים בציפוי
פלסטיק חדש או נייר אלומיניום עבה.
כיריים גז :יש לנקות את הכיריים היטב וכן החצובה
והמבערים ,וכשמסיקים את התנור ע"מ

שהחמץ נגע בדפנות דינו כתנור אפייה רגיל.
תא טורבו :בתנור מסוג זה מצוי בו פירורי לחם או
מאפים ,כיון שעובד באמצעות פיזור חום ע"י
סירקולציה ,זורק חום ומכניס ,ויש חשש שנכנסו
פירורים לפתחים שמהם יוצא אויר החם ,לכן
עדיף לא להשתמש בתא טורבו בפסח ,מי שבכל
זאת צריך להשתמש בתא טורבו צריך להתיז
חומר מנקה תנורים בכל מקום אפשרי בתא,
ובעיקר בפתחי האוורור של הטורבו

(הליכות מועד

להכשירו לפסח יש להכניס את כל החלקים של
הכיריים לתנור
נתיבות)

(הרה"ג פינחס כהן שליט"א מרא דאתרא

ואח"כ לעשות הגעלה ,ואם עירה עליהם

מים רותחים מכלי ראשון החצובה הוכשרה ,וי"א
לצפות אותם בנייר אלומיניום עבה (אול"צ ח"ג פ"י סי'

ג') ,המהדרין מייחדים כיריים לפסח.
חצובה( :הברזל שעליו מניחים את הסיר בבישול) וכיריים
(המשטח של הגז)

ינקה את כל החלקים

היטב בחומרי ניקוי ,ויחמיר להגעילם ,אך אם

פסח דף ל"ח).
תנור פירוליטי "ניקוי עצמי" :ניתן להשתמש בו
לכתחילה בפסח ע"י שיפעיל בתהליך ניקוי
העצמי למשך שעתיים ( הליכות מועד פסח דף ט"ל ).
מיקרוגל :רצוי מאד לייחד מיקרוגל מיוחד לפסח,
במידה ואין לו מיקרוגל מיוחד לפסח,

עירה עליהם מים רותחים מכלי ראשון הוכשרו
בכך ,ויש מחמירים ומצפים אותם בנייר כסף,
והטעם שאינם צריכים ליבון ,כי אפילו אם נפל
איזה חמץ יבש על החצובה ונצלה שם באש
ונבלע ,מן הסתם הוא נשרף ,ואפילו אם לא נשרף,
בכל זאת מאחר ולא מניחים בפסח את המאכל

יש לנקותו היטב ע"י חומרי ניקוי מתאימים,

עצמו על החצובה ,אלא נותנים אותו בסיר ,והסיר

להמתין עשרים וארבע שעות ללא שימוש לאחר

על החצובה כלל גדול בידינו שאין הבלוע בכלי

(כדי שהמים לא יתאדו ויגרם

יוצא לכלי אחר שלא באמצעות רוטב ,ובלאו הכי

ולהפעיל אותו

הרי רוב הבלוע בחצובה אינו אלא ממה שנשפך

מכן יכניס קערה גדולה
נזק למיקרוגל)

עם סבון

(לא אקונומיקה)

במשך  15-20דקות ,ובמשך החג יניח המאכל
בתוך קופסא סגורה מיוחדת לפסח

(הליכות מועד

פסח דף מ' ).

עליו ,ואם כן מעיקר הדין די לו בעירוי בלבד.
כיריים חשמליות :יש להכשירם כדין חצובה
בעירוי מים רותחים מכלי ראשון שעל

מיקרוגל עם גופי השחמה :דינו כמו תנור אפיה.

האש ויש לנקותם היטב קודם ההגעלה ,וטוב

מיחם חשמלי :אם המיחם מיועד רק להרתחת

להדליקן כשעה על החום הגבוה ביותר.

מים בלבד די לו בשטיפה והדחה ,ואם

כיריים קרמיות:רצוי לא להשתמש בהם בפסח

לפעמים מחממים על המכסה העליון דברי חמץ

מחוסמת

למרן הש"ע נראה די בהגעלה כי הולכים אחר רוב

כיוון

שעשויות

מזכוכית

שמעורב בה עוד חומר אחר ויתכן שחומר זה הוא
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מחרס ואדמה שלא מועיל להם הכשר ,אמנם מי

מדיח כלים :לפני הכשרת המדיח אין להשתמש

שמוכרח להשתמש בהם בפסח יכול להכשירם

בו עשרים וארבע שעות ,אח"כ ינקה אותו

ע"י עשיית  5פעולות:
.1לנקות היטב את הכיריים עם חומר פוגם.
.2לא להשתמש בכיריים במשך עשרים וארבע
שעות.
 .3להפעיל את כל המבערים על החום הגבוה
ביותר ובעודם דולקים לערות עליהם מים חמים
ואפשר מכלי שני (משנ"ב תנ"א ס"ק קי"ד).

היטב ויפעיל אותו בחום המקסימאלי כשהוא ריק
בתכנית מלאה עם מים רותחים וחומרי ניקוי.
קומקום חשמלי :ניקיון יסודי בעיקר לידיות.
כלי זכוכית :שלושה דברים בכלי חרס בולע ואינו
פולט ומראה כל מה שבתוכו במקום חם
חם במקום צונן צונן

(אבות דרבי נתן פמ"א ה"ו)

כלי

זכוכית אינם בולעים ואינם פולטים ,לכן די להם
בשטיפה והדחה בלבד ע"מ להכשירם לפסח

.4להקפיד במשך ימות הפסח לא להניח מאכלים

ולא צריך להגעיל אותם ,ואם הכניסו בהם משקה

ישירות על הכיריים אלא רק באמצעות סירים.

של חמץ לקיום לזמן ממושך כגון בקבוקי בירה

.5להקפיד עד כמה שאפשר במשך ימות הפסח

וכדומה צריך עירוי ג' ימים מעת לעת ( 72שעות),

שתחתית הסיר והכיריים יהיו יבשים ולא תהיה
לחלוחית ביניהם (הליכות מועד פסח דף מ"ב).
כיריים אינדוקציה :לא ניתן להבעירם ללא סירים
עליהם לכן רצוי יותר להשתמש בפסח
בכיריים אחרות ואם אינו יכול ינקה אותם היטב
ויערה עליהם רותחים מכלי ראשון ויקפיד מאוד
כל הפסח שתחתית הסיר והכיריים יהיו ללא
רטיבות (הליכות מועד פסח דף מ"ב).

ישנם מעדות המזרח שנהגו בחוץ לארץ להחמיר
בכלי זכוכית ,ועכשיו עלו לארץ ישראל ורוצים
לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך להשתמש בכלי
זכוכית ישנים בלי שום הכשר צריכים לעשות
התרה על מנהגם הקודם ,מכל מקום בכלי פיירקס
שמבשלים בהם על האש ניתן להשתמש בהם
לאחר הכשרה ע" הגעלה ג' פעמים ואין צורך
לשטוף אותם במים קרים מחשש שיתפוצצו
(חזו"ע פסח עמ' ע"ז-או"ת שנה ו' סי' כ"ה)

קולט אדים :קולט אדים שמעל הכיריים ינקה
אותו היטב וטוב שיכסה אותו בנייר כסף
עבה.

טבילת כלים:
המקווה לטבילת כלים הנמצא ברחוב רמב"ם ליד
בית הכנסת "בית יעקב"

שולחן אוכל :אם אוכלים ישירות על השולחן ללא
מפה נהגו לערות עליו מים רותחים לאחר
ניקוי יסודי ואם חושש שיתקלקל יכסה אותו
במפה המיוחדת לפסח.
פלטה חשמלית :לפני הכשרת הפלטה יש לנקות
אותה היטב ואח"כ יערה עליה מים רותחים

(שטיבלאך)

פתוח

לצבור הרחב כל יום.
טבילת כלים הוראות:
א .כלים תוצרת חוץ חייבים טבילה.
ב .כלים שנקנו אצל גוי אפילו הם תוצרת הארץ
חייבים טבילה.

(חזו"ע פסח קל"ח) ואם חושש שתתקלקל יסיק אותה

ג .לפני הטבילה יש להסיר את כל המדבקות כולל

לשעה ויצפה אותה בנייר אלומיניום עבה ויש

הדבק.

מייחדים פלטה לפסח.

ד .כלי שחייב הגעלה וטבילה יש להגעילו תחילה

 ןסינ שדוח
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ואח"כ להטבילו.

ח .אפשר להטביל מספר כלים ביחד תוך סל או

ה .בשעת הטבילה הכלי חייב להיות שקוע כולו

רשת ובלבד שיגיעו המים לכל כלי מכל צדדיו,

במים.
ו .יש להיזהר בעת טבילת הכלי שלא תיווצר
בועת אויר בתוך הכלי שתמנע כניסת מים לכלי

וינענע את הסל או הרשת בכדי שיגיעו המים
לכלי.
ט .קודם הטבילה יש לברך על הכלים לפי הסוג.

במקום בו נמצאת הבועה.

י .אם מטביל כלי אחד יברך "על טבילת כלי" ואם

ז .בעת טבילת הכלי ראוי לאחוז את הכלי רפוי,

הרבה כלים "על טבילת כלים".

ואם חושש שיפול הכלי ,ירטיב את ידו תחילה במי

נוסח הברכה" :בא"י אמ"ה ֲא ֶשׁר ִקדְּ ָשׁנ ּו ְ ּב ִמ ְצווֹ ָתיו

המקווה ואז יוכל לאחוז את הכלי בצורה רגילה.

ילת ֵּכ ִלים"
ְו ִצ ָּונ ּו ַעל ְט ִב ַ

שם הכלי

הערות

סירי נירוסטה ,אלומיניום,

תוצרת חו"ל עם ברכה( .יש פוסקים שמצריכים להגעיל סירי נירוסטה לפני הטבילה

זכוכית

מחשש שמרחו אותם בשומן מן החי בגמר הייצור ,אך דעת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
שאין צורך להגעילם מכיוון שאותו שומן מן החי נפסל מאכילת כלב).

כלי חרסינה

בלי ברכה

כוסות זכוכית

עם ברכה

מטחנת בשר על כל חלקיה

תוצרת חו"ל עם ברכה

סכו"ם מתכת

עם ברכה ,יש סכו"ם של קיבוץ ניר עם מיוצר בחו"ל וחייב טבילה.

תבניות

תוצרת חו"ל עם ברכה

שיפודים מתכת ,רשת המנגל כנ"ל
מחבתות

כנ"ל

צלחות זכוכית

כנ"ל

צלחות קרמיקה פורצלן

בלי ברכה

פומפיה

עם ברכה

צנצנות ובקבוקים לשימוש חייבים טבילה בלי ברכה
חוזר
תבניות חד פעמיות תוצרת דעתו של מרן הרב עובדיה זצוק"ל שחייבים בטבילה
חו"ל

ח"ב עמוד נ"ו במקורות ההלכה ד"ה ומכל-האמור).

(חזון עובדיה שבת
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ערב פסח וליל הסדר
מצות בדיקת חמץ :מצות עשה מהתורה להשבית

פעמים האישה טורחת מדי מעבר לנדרש ע"פ

חמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר "אך

ההלכה ומתוך כך מגיעה היא ח"ו לכעס ורוגז

(שמות

וחוסר סבלנות כלפי בעלה וילדיה ,דבר זה הוא

לכן תיקנו חז"ל לבדוק ולחפש אחר

מהתחבולות של היצה"ר להרס שלום בית ונמצא

החמץ בכל מקום בתחילת ליל ארבעה עשר בניסן

שיצא שכרה בהפסדה ,לכן תשתדל שהכול יתנהל

כדי שאם ימצא חמץ יבערנו קודם זמן איסורו.

בנחת רוח רוגע שלוה ושמחה כרצון ה' יתברך

מקור לבדיקת כיסים מחמץ לפני פסח :יקפיד

והכל יבוא על מקומו בשלום.

ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם "
י"ב פסוק ט"ו)

לנקות היטב את כיסי הבגדים ,כמו שאמרו

כבוד האישה :חובה על כל בעל לחזק לעודד

חייב אדם למשמש בכיסו בערב

ולסייע את אשתו בניקיון הבית לקראת ימי

שבת ,כדי שלא יהיה בו דבר שאסור לצאת בו

הפסח הבאים עלינו לחיים טובים ולשלום ,וזו

בשבת ,וכן פסק מרן (ש"ע רנ"ב ס"ז) .ומאחר ופעמים

סגולה לשלום בית כל השנה ,וכבר כתב הרמב"ם

נותן אדם בכיסו מאכלי חמץ ,וכמבואר בגמרא

צוו חז"ל שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו,

על רבי חייא שכשהיה הולך לשוק או

ואוהבה כגופו ,ואם יש לו ממון מרבה בטובתה

לאיזו שמחה ורואה דבר מאכל שראוי לאשתו,

כפי הממון ,ולא יטיל עליה אימה יתירה ,ויהיה

היה שם בכיסו ומביא לה לאכול על כן יש לבדוק

דיבורו עימה בנחת ,ולא יהיה עצב ולא רוגז

את כיסי הבגדים קודם הפסח לבל יישארו שם

פט"ו הל' י"ט).

פירורי חמץ.

ספרים :אין צורך לבדוק את הספרים מחשש

בגמרא

(שבת יב).

(יבמות סג).

(אישות

הכנות לבדיקת חמץ :קודם ליל י"ד בניסן יש

שמא נפלו בהם פירורי חמץ וסומכים

לנקות את כל הבית בצורה יסודית בעיקר

ל"ה) ,ומותר ללמוד בהם

על הביטול

(חזו"ע פסח

ארונות אוכל וארונות תרופות ,תיקים ילקוטי בית

במשך חג הפסח ,אולם ספרים שמביאים לשלחן

ספר תיקי אוכל כיסי הבגדים חדרי מדרגות וכלי

י"א שיש לנקותם ולנערם לפני הפסח

(אול"צ ח"ג

רכב ובכל המקומות שאפשר שהכניסו שם חמץ

פ"ז סי' י')

במשך השנה כולל חנויות ומשרדים ,כתב בספר

בחדשים.

משנת חסידים (מסכת ניסן אות ד') בשם רבינו האר"י

זמן הבדיקה :זמן הבדיקה הוא בליל י"ד ניסן

ז"ל וז"ל "והשומר פסח מחמץ כהלכתו ,ויחמיר
בו בכל החומרות שמחמירים המחמירים ,יועיל
לנפשו מאוד כל השנה .עכ"ל .והרב פלאג'י זצ"ל
כתב בשם גורי האר"י ,שהנזהר בפסח מחמץ כל
שהוא מובטח לו שלא יחטא כל השנה"

(מועד לכל

אבל הברכונים והזמירונים יש להחליף

תשע"ט

( 18אפריל )2019

בתחילת ליל ארבעה

עשר בניסן בודקין את החמץ לאור הנר בחורין
ובסדקים ,בכל המקומות שדרך להכניס שם
חמץ

(ש"ע תל"א סע' א')

מיד אחרי תפילת ערבית

,אם התפלל ערבית קודם צאת הכוכבים לפני

חי ש"ע ב' אות ד').

תחילת הבדיקה יקרא קריאת שמע ואח"כ יבדוק

בנחת ובשמחה :אע"פ שהנשים טורחות טירחה

את החמץ ,כיון שקריאת שמע היא תדירה

מרובה מאד בניקיון הבית לפסח צריך

משא"כ

לדעת כי מצות הבדיקה היא מחמץ ולא מאבק,

ומדאורייתא

(מאור ישראל ח"ב פסחים ד).

בדיקת חמץ היא מצוה מדרבנן.
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אכילה ומלאכה קודם הבדיקה :חצי שעה קודם

מינוי שליח לבדיקת חמץ בליל י"ד בניסן :מי

זמן הבדיקה אסור להתחיל במלאכה או

שאינו יכול לבדוק את החמץ בביתו בעצמו

לאכול עד שיבדוק (ש"ע תל"א סע' ב') ,הטעם שמא

בליל י"ד בניסן יכול למנות שליח את אשתו או

יימשך במלאכתו או אכילתו וישכח הבדיקה (כה"ח

שאר בני הבית החייבים במצוות לקיים את מצות

אכילת פת ומזונות

בדיקת החמץ במקומו ,אולם הברכה יברך רק

עד כביצה מותרת ,אבל פירות ירקות ותבשיל

השליח ולא בעל הבית שאינו משתתף בבדיקה,

אורז מותר לאכול לפני הבדיקה ללא הגבלה.

טוב שאת הביטול יאמר בעה"ב בעצמו ,אך אם

מלאכה קודם הבדיקה :אם עבר והתחיל במלאכה

בעה"ב עשה אותו שליח גם על הביטול יכול

תל"א אות י"א ,משנ"ב תל"א ס"ק ה')

או באכילה צריך להפסיק ויבדוק את
החמץ ,אמנם גם אם התחיל בהיתר לעשות
מלאכה או אכילה לפני זמן הבדיקה טוב שיפסיק
כדי לבדוק לכתחילה בזמן.
שינה קודם הבדיקה :אסור לישון אפילו פחות
מחצי שעה קודם זמן הבדיקה שמא יימשך
בשנתו וישכח לבדוק את החמץ.
שיעור תורה קבוע :שיעור תורה המתקיים לרבים
בקביעות לאחר תפילת ערבית ויש חשש
שאם ילכו לבדוק חמץ לא יחזרו לשיעור אפילו
הכי לא יקיימו את השיעור אלא לאחר הבדיקה
(אול"צ ח"ג פ"ז סי' א')

אבל אם התחילו את השיעור

קודם לכן לא צריכים להפסיק את השיעור כשיגיע
זמן בדיקת חמץ ( ש"ע ורמ"א תל"א סע' ב') שיעור תורה
קבוע של רבים המתקיים בכל יום אפשר לקיימו
גם בליל י"ד קודם הבדיקה ,וטוב שבגמר השיעור
יזכירו ללומדים שלא ישכחו לקיים את מצות
בדיקת החמץ כהלכתה (חזו"ע פסח מ"ג).

אונן:

(דהיינו מי שמת לו מת שחייב להתאבל עליו ,ועדיין לא
קברו אותו)

פטור ממצוות בדיקה ,ולכן אדם

אחר יבדוק לו ,לגבי הברכה יש ספק בדבר אם
יכול השליח לברך ,לכן ישמע השליח את הברכה
מאחד השכנים בבניין ,ויבדוק .אבל תוך שבעה

השליח לומר את הביטול (ש"ע סי' תל"ד סע' ד' ,ובמשנ"ב

ס"ק ט"ו).
מינוי שליח לביעור חמץ ביום י"ד בניסן :בעל
הבית יכול למנות שליח לבער את החמץ
ביום י"ד בניסן במקומו.
בתי כנסיות ובתי מדרשות :אף שמנקים את בתי
הכנסת ובתי המדרש קודם ליל י"ד ,צריכים
גם בדיקה לאור הנר בליל י"ד על ידי הגבאים
שומרי משמרת הקודש ,מכיוון שפעמים רבות
הילדים מכניסים שם חמץ בבואם להתפלל,
ואולם לא יברכו על בדיקה זו ,אלא בברכה
שמברכים בביתם יכוונו לפטור בדיקה זו ,וברור
שרשאים למנות כמה אנשים שיבואו בגמר
בדיקתם בבית לעשות בדיקה בבית כנסת ,ותבוא
עליהם ברכת טוב (ש"ע תל"ג סעיף י) ,כתב המשנה
ברורה (מ"ב ס"ק מ"ג) והשמשים אינם נזהרים לבדוק
בלילה ,אלא מכבדין היטב ביום ,ולא יפה הם
עושים ,וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצות
חכמים כתיקונה (תל"ד ס"ק מ"ג)

ובאמת כאן המקום

להוקיר את הגבאים היקרים העוסקים במלאכת
שמים באמונה ,ה' עליהם יחיו ,על הזכות
הגדולה שנפלה בחלקם לשרת את הצבור ,וכבר
אמרו בגמרא

(מסכת הוריות י):

"כסבורים שררה אני

נותן לכם? עבדות אני נותן לכם!" ופירש רש"י,

מברך ובודק בעצמו (הגדה ה' נסי דף ט' אות י"ג).

שהשררה עבדות היא לאדם ,לפי שמוטל עליהם

מי בודק :מצווה שבעה"ב עצמו יבדוק את החמץ,

עול הרבים ואשריהם הגבאים העושים זאת ביושר

כי מצווה בו יותר מבשלוחו (קידושין מ"א).

ובשמחה מאהבתם לתורה ולעם ישראל ,ששכרם
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פי אלף יותר מהעושים שלא בשמחה ,שחלילה

וטוב שגם לאחר שהתחיל בבדיקה לא ידבר

הם מרחיקים את הציבור מלבוא לחצרות ה' וכל

בדברים שלא מעניין הבדיקה עד שיגמור כל

המזכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו אשריו

הבדיקה והביטול

בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא.

אות ט"ו-כ"א ,הגדה ה' נסי דף י' אות י"ט)  .הבדיקה צריכה

ברכת שהחיינו :אין מברכים ברכת 'שהחיינו'

להיות לאור נר שעווה ,נר העשוי מחלב פסול

על מצות בדיקת חמץ ,מפני מה אין אנו

(ש"ע ש"ע תל"ב סעיף א',כה"ח תל"ב

לבדיקה ,נר של שומן פסול לבדיקה ,נר שמן פסול

מברכים ברכת "שהחיינו" על מצות בדיקת חמץ,

לבדיקה ,אבוקה פסולה לבדיקה וסימנ"ך חלב-

הלא כל מצוה שבאה מזמן לזמן מברכים עליה,

שומן-שמן-אבוקה ,פנס כיס קטן שיכול להכניסו

כמו נטילת לולב בחג הסכות ,וקריאת המגילה

לחורים וסדקים ,וכן נר חשמלי קטן שאפשר

בפורים וכיוצא בהן.

לטלטלו לכל מקום כשר לבדיקה כשאין לו נר
כשר ,ויכול לברך עליהם לפני הבדיקה ,אם אין לו

ג' טעמים נאמרו בזה:
א .כיון שאין זמן קבוע למצווה זו ,שהרי היוצא
לחוץ לארץ אפילו מתחילת השנה ודעתו לחזור
לביתו בערב פסח ,צריך לבדוק ולבער קודם שיצא
את ביתו ,שמא יאחר ונמצא שיש בביתו חמץ
בפסח נמצא שאין מצוה זו דומה לשאר מצוות
שזמנן קבוע בזמן מסוים דוקא (בעל העיטור).
ב .כיון שמברך ברכת "שהחיינו" בקידוש של ליל
הסדר פוטר בזה את שאר המצוות של החג
ובדיקת חמץ הלא היא אחת מהמצוות של ההכנה
לחג (הרא"ש).
ג .אין מברכים על דבר שמצטער בו שהרי מאבד
ומכלה את ממונו מן העולם (הגאונים).
טוב שיקח פרי חדש של העונה

אלא נרות העשויים מחלב שומן ושמן בדיעבד
יצא ידי חובה אם בדק באחד מהם ,נרות פראפין
המצויים היום כשרים לבדיקה.
מקומות החייבים בבדיקה :יבדוק בכל פינות הבית
ארונות המטבח מקרר מזנון מרפסות
חדר המדרגות גינות ,ובכל מקום שמכניסים שם
חמץ ,ויבדוק בכל חדרי הבית אף אם ברור לו
שמעולם לא אכל שם חמץ ,וכשיש ילדים קטנים
בבית ברוך ה' ,יבדוק גם תחת הארונות והמיטות
שמא הכניסו שם חמץ ,ואפילו אם קשה לו ,לא
יקוץ בבדיקתו ואמרו חז"ל (אבות פ"ה משנה כ"ג) לפום
צערא אגרא

(לפי גודל הטרחא כך גודל

השכר) ,מסופר

על הגאון החתם סופר זצ"ל שהרבה לבדוק בכל

(כגון שסק או אבטיח)

הבית והעליה בכל ארגז וארגז ,בחצר בגן ובכל

ויברך עליו ברכת הנהנין וברכת שהחיינו,

מקום שאפשר באיזו מציאות שבעולם להכניס

ויכוין לפטור בברכת שהחיינו גם את מצות

שם חמץ ,והיה בודק בכבודו ובעצמו ,אף על

(פחות מכזית כדי שלא

פי שהיו לו בנים ובנות ותלמידים בחורי חמד

יצטרך ברכה אחרונה ויהיה סמוך לבדיקה ככל האפשר) ,ואח"כ

שאפשר לסמוך עליהם ,וכן היה מטריח את עצמו

(הגדה ה' נסי דף י' אות

גם במה שאינו לפי כבודו להכניס ראשו אל לול

הבדיקה ,ויטעם ממנו מעט

יברך "על ביעור חמץ" ויבדוק
י"ח ,או"ת תשנ"ג ש"ע פ"ב).

התרנגולים לבדוק היטב .גם במעשה רב כתב על

אופן הבדיקה :לפני הבדיקה צריך לברך "בא"י

הגאון מוילנא שהייתה נמשכת אצלו הבדיקה

אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על

זמן רב .ואם גדולי עולם אלו לא חסו על זמנם

ביעור חמץ" אסור לדבר בין הברכה לבדיקה ,ואם

היקר מאוד ,קל וחומר אנחנו שצריכים להשתדל

דיבר שלא מעניין הבדיקה צריך לחזור ולברך,

להתאמץ ולבדוק בסבלנות מרובה.

אמ"ה
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ההכנות לבדיקה :מנהג ישראל קדושים להכין
קודם הבדיקה עשר חתיכות פת קטנות

לשון ארמית ,תאמר בשפה המובנת לה
אות ט"ן-ס' ,הגדה ה' נסי דף י' אות

(כה"ח תל"ה

א'),יצניע את החמץ

מאוד פחות מכזית עטופות היטב בנייר או

שמשאיר לצורך אכילתו בליל ארבעה עשר ניסן

שקית ולא נייר כסף ולפזרן בפינות הבית לפני

ובשחרית של יום ארבעה עשר במקום מיוחד

פ"ד) ,והבודק בעברו

שלא יתפזר אנה ואנה ובפרט כשיש ילדים קטנים

בכל הבית מוצא גם אותן וטוב שבני הבית יפזרו

בבית להשגיח עליהם שיאכלו בפינה מיוחדת

את החתיכות ,ולא בעל הבית הבודק וטוב לרשום

ולא ישוטטו בשעת אכילתם כדי שלא יצטרך

את מקום הנחת החתיכות ,מחשש שישכחו היכן

לבדוק שוב אחריהם ,עצה טובה להקלת הבדיקה,

הניחו אותן ומכל מקום אם חיפש ולא מצא יסמוך

כשהאישה שוטפת ומנקה את הבית שטיפה

על הביטול שמבטל אחר כך את החמץ.

אחרונה לפני בדיקת חמץ טוב שתכווין בעת

ראוי שהבודק יטול ידיו לפני הבדיקה משום

הניקיון לשם מצות בדיקת חמץ ,כמובן שהניקיון

הבדיקה

(פע"ח שער חג המצות

נקיות ,האחרונים כתבו וטוב שיהיה טהור
מטומאת קרי ,לכן נכון לטבול קודם

( הגדה ה' נסי

ייעשה בשעות היום ותשאיר איזה מקום לא נקי
לערב בשביל הבדיקה שהבעל עושה בלילה.

דף י' אות י"ז-כה"ח ש"ע תל"ב אות א'-ב') נוהגים שהבודק

פעולות אחרונות לפני ביעור חמץ:

לוקח עמו סכין כדי לחטט אחר החמץ שבחורים

א .לוודא שמכרו את החמץ ,לסיים הכשרת

ובסדקים וכן נוהגים שמוליך עמו קערה שיש
בה פרוסת לחם וכשמגיע זמן הביעור למחרת
שורף את החמץ שבקערה ,ויתן בכלי מעט מלח,
לסימנא טבא שנזכה לשנים רבות לבדוק בכל
שנה ,שהמלח ש"ע לקיום.

(הגדה ה' נסי דף י' אות ט"ז-

בא"ח ש"א צו הלכה ו'-חזו"ע פסח עמ' נ"ב).
אחר הבדיקה בלילה יבטל את החמץ ויפקירנו
ויאמר ג' פעמים" :כל חמירא (וחמיעא) דאיכא

המטבח והכלים לפסח.
ב .לארוז את כלי החמץ ולהצניעם במקום מיוחד
עד אחרי פסח.
ג .לרכז את שאריות החמץ המיועדות לשריפה
ולהתארגן לשריפת חמץ בזמן.
ד .לצחצח שיניים ,להחליף מברשות שיניים,
לנקות ולצחצח שיניים תותבות.

ברשותי דלא חזיתה ודלא ביערתה ליבטיל ולהוי

ה .לפנות פח האשפה הביתי ולשטוף אותו היטב.

כעפרא דארעא" וצריך

ו .להחליף את המטאטא או לנקות אותו מפירורי

(בפעם השלישית יוסיף :הפקר)

לומר הביטול בשפה המובנת לו ,ואם לא הבין
משמעות הביטול לא יצא יד"ח

(הגדה ה' נסי דף י' אות

א') ,ויאמר הביטול בלשון הקודש בפרט אם לא
מבין לשון ארמית

(כל החמץ (והשאור)

שיש ברשותי

שלא ראיתיו ושלא ביערתיו יתבטל ויהיה

(הפקר)

כעפר הארץ) .אם אינו נמצא בביתו יכול לבטל

החמץ.
ז .להחליף את שקית האיסוף בשואב אבק.
סוף זמן אכילת חמץ והנאה מחמץ:
מן התורה אסור לאכול או ליהנות מהחמץ ביום
י"ד בניסן מחצות היום

(סוף שעה שישית מתחילת

בכל מקום שהוא שם ,ואם אשתו חוששת שמא

הבוקר לפי שעות זמניות)

ישכח בעלה לבטל ,נכון שתבטל גם היא ,ואפילו

השעה 10:04

לא ציווה לה בפירוש על כך .ותאמר "כל חמירא

לאכול חמץ שעתים קודם לכן ,דהיינו מסוף שעה

דאיכא ברשות בעלי ליבטיל וכ"ו ואם אינה מבינה

רביעית מהבוקר ,וכן שלא ליהנות מהחמץ

סוף זמן אכילת חמץ עד

(שעון קיץ)

חכמים עשו סייג שלא
(כגון
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למכור לגוי או לתת לפני העופות

שיאכלו) ,מסוף שעה

תל"ו הרמ"א -משנ"ב סק"ד) ,השוהה מחוץ לביתו כל ימי

חמישית.

חג הפסח ונועל את הבית ויוצא מערב פסח עד

שריפת חמץ :מצות עשה מהתורה להשבית

לאחר החג האחרון ומכר את כל ביתו עם החמץ

ולבער את החמץ מרשותינו בי"ד ניסן
ככתוב "תשביתו שאור מבתיכם" וגם הנשים
חייבות במצווה זו ,אם הבעל לא נמצא בבית בזמן
הביעור האישה יכולה לבער את החמץ ,ביום

שבתוכו לגוי ע"י הרבנות ביום י"ג ניסן אינו חייב
לבדוק את החמץ בביתו ,אולם עדיף לרכז את כל
החמץ בחדר אחד ויבדוק אותו בליל י"ד ניסן כדי
שלא יפסיד את המצווה.

יש לשרוף

חדר סגור :חדר שמונח שם חמץ ,ודעתו למכרו

קיץ),את

כולו לגוי ביום י"ד בבוקר ,יסגור אותו היטב

הביטול יש לומר לאחר שהחמץ נשרף ,ולומר

ויכתוב עליו "חמץ" ,לבל יטעה מישהו להשתמש

נוסח זה שלש פעמים "כל חמירא דאיכא ברשותי

בו בפסח ,ואז אין צריך לבודקו בליל י"ד כיון

דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה

שדעתו למוכרו לגוי לא חל עליו חיוב בדיקה על

(בפעם השלישית יוסיף

החדר כלל .והוא הדין בארון סגור שמוכר את כולו

שישי י"ד ניסן תשע"ט

( 19אפריל )2019

את החמץ בבקר עד השעה 11:23

לבטיל ולהוי כעפרא דארעא"

(שעון

ולהוי הפקר כעפרא דארעא) ואם לא מבין לשון ארמית

לגוי.

יאמר בלשון הקודש או בשפה המובנת לו.

המתארח כל ימי הפסח :מי שמתארח כל ימי

ניקיון הפה והשיניים :ינקה את הפה ויצחצח את

הפסח ,אף על פי שאינו מגיע לביתו

השיניים היטב בגמר אכילת החמץ ,שמא

בפסח ,צריך לבדוק את החמץ בליל י"ד עם

ישאר לו משהו בין השיניים ,ויצא לאחר זמן

ברכה בביתו אולם אם יוצא מביתו קודם ליל י"ד,

איסורו ויאכל אותו.

לכתחילה ימנה את חברו שליח שיבדוק בביתו

היוצא מביתו קודם חג הפסח :היוצא מביתו קודם

עם ברכה ,ואת נוסח הביטול יאמר בעל הבית,

שלושים יום מהפסח ,ולא עתיד לחזור
לפני פסח או בימי הפסח עצמו אינו צריך לבדוק

ואם אינו חפץ שאחר יבדוק לו בביתו ,יבדוק הוא
בעצמו בנר בלי ברכה לילה קודם שיצא מביתו.

(פסחים ו-.ש"ע תל"ו סע' א'),ופטור מבדיקת חמץ דלא

(מאחר וחלה עליו חובת בדיקה שלושים יום לפני הפסח ,כי אז

חל עליו תקנת חכמים (כף החיים ש"ע תל"ו אות י"א),

מתחילים לשאול בהלכות הפסח)

(כף

ערב פסח :תענית בכורות בערב פסח :הבכורות

החיים תל"ו אות י"ד) צריך לבדוק אפילו מראש השנה

חייבים להתענות בער"פ בין בכור מאב ובין

(כף החיים תל"ו אות ט"ז) ואח"כ יצא כי חוששים שמא

מאם (ש"ע ת"ע סע' א') ,הטעם זכר לנס שניצלו ממכת

יחזור ערב פסח בין השמשות ולא יהיה לו פנאי

בכורות (טור ת"ע א'),בכורה נקבה אינה מתענה (חזו"ע

לבער (ש"ע תל"ו סע' א') כי לא מבערין החמץ ביו"ט

ר"ז) ,בכור שנולד בניתוח קיסרי וכן הנולד

ואם דעתו לחזור קודם הפסח או בתוך הפסח

ונמצא מקיים החמץ בביתו ביו"ט

(כף החיים תל"ו

פסח

אחריו לא חייבים להתענות

(כה"ח סי' ת"ע אות ג')

אות י"ט) ,.היוצא לחוג את חג הפסח מחוץ לביתו

מ"מ טוב להשתתף בסיום מסכת ,בכור כהן ולוי

ואינו מניח בביתו מי שיבדוק את החמץ בערב

מתענים ,בכור המתענה וחש בראשו או בעיניו אין

פסח ואינו חוזר עד אחר הפסח אף על פי כן צריך

צריך להתענות ,וכן אדם שהתענית קשה לו ואחר

לבדוק את החמץ ,אם יוצא מביתו תוך שלושים

התענית לא יכול לאכול רק דברים קלים ובכמות

יום קודם חג הפסח אך לא יברך על בדיקה זו (ש"ע

מועטת וקרוב הדבר שעי"ז לא יוכל לקיים מצוות
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ליל הסדר כתיקונם מוטב שלא יתענה ,וטוב

אך משעה ולמעלה אסור לאכול אף מצה עשירה.

שיאכל במהלך היום רק מיני מזונות ולא סעודה

הסירו מכשול :יקפיד לקנות כרפס וחסה למרור

(משנ"ב

מגידול מיוחד בחזקת נקי מחרקים ,כי

ממש ,אם אינו משתתף בסיום מסכת
ת"ע ס"ק ב')

רק השתתפות בסיום מסכת פוטרת

מהתענית ולא מועילה השתתפות בסעודה
בלבד ,אם הגיע כשהרב עדיין דורש בסעודת
הסיום ושומע ד"ת אין למחות בו אם סמך ע"ז
ופטר עצמו מהתענית ,בכור שלא השתתף בסיום
מסכת והביאו לו מהסעודה לא נפטר מהתענית,
אבל לנקבות י"א שנפטרות מהתענית

לאחר התפילה בפרט המתפללים בשטיבלאך

מסכת

מגידול מיוחד ,יתלוש את כל עלי הכרפס והחסה
הירוקים ויזרקם ,ויאכל רק את הקלח לאחר בדיקה
קפדנית ויסודית ,כיון שהקלח קל יותר לבדיקה.

תזכורת לערב פסח:
א .לא לשכוח להטביל כלים חדשים תוצרת חו"ל
או שנקנו מגוי.

ס"ו),

בכור המשתתף בסיום
כדי

אסורות ,ומכל מקום אם לא השיג כרפס או חסה

(חזו"ע פסח

רי"ג) ,רשאים לקיים הסיום לפני התפילה ויאכלו
(רבבות אפרים ח"א סי'

אכילת תולעים חמורה מאוד יותר מכל מאכלות

להיפטר

ב .בעלי שיניים תותבות
יכשירו אותם לפני

סיום מסכת:

לכתחילה

השנה בעז"ה יתקיים סיום מסכת גיטין ע"י

יש לו לאכול מהסעודה

הרב ירון חדד הי"ו במעמד הרה"ג פינחס

כשיעור כזית מזונות

כהן שליט"א   בביהכ"נ "מקור חיים" בשעה

מהתענית

או תמרים

(חזו"ע פסח

 08:00תפלת שחרית בשעה .07:00

כדי ליפטור מתענית ,וי"א ששתיית רביעית יין
מועילה ליפטור מתענית (אול"צ ח"ג פי"ב סי' א') ,סיום
(חזו"ע

פסח רי"א),ער"פ שחל בער"ש זמן התענית הוא ביום
שישי

יש לשטוף את הפה
ולצחצח את השיניים
ד .מצה

מסכת אינה מספיקה

(חזו"ע פסח

ג .בסיום אכילת חמץ

היטב.

רי"ב) י"א ששתיה בסיום

הזוהר הקדוש פוטר את הבכורות מתענית

פסח.

רי"ז),כשהאב בכור האם מתענה

תחת בנה הבכור כשעדיין קטן ,ואם אין האב בכור
הוא מתענה בעד בנו עד שיגדל (רמ"א ת"ע סע' ב').
איסור אכילת מצה בערב פסח :חכמינו ז"ל
אסרו לאכול מצה בערב פסח ,הטעם כדי
שיאכל המצה לתיאבון בליל פסח ,איסור זה
הוא החל מערב פסח בבוקר ,אבל בליל י"ד ניסן
מותר לאכול מצה ,מותר לאכול מצה מטוגנת או
מבושלת בערב פסח ,מפני שלא יוצאים ידי חובה
במצה זו בליל הסדר ,מותר לאכול מצה עשירה
בערב פסח לנוהגים היתר בכך ,עד שעה עשירית

שמורה

עבודת יד לכל אחד
מהמסובים

(  4כזית לכל אחד ,המהדרין  5כזית כל אחד,

שיעור כזית עשרים ושבע גרם).
ה .רצוי לשקול ולהכין בשקיות את הכזית מצה
עבודת יד וחסה למרור ולכורך מבעוד יום.
ו .יין בכמות מספקת לכל אחד מהמסובים עבור
 4כוסות.
ז .כוסות בגודל מספיק המכיל שיעור רביעית
(שיעור רביעית שמונים ושש

גרם).

ח .כמות מספקת של כרפס בחזקת נקי מחרקים.
ט .מי מלח לטיבול ראשון.
י .מרור

(חסה)

בחזקת נקי מחרקים

(חובה לשטוף במי

סבון למרות שזה גידול בחזקת נקי מחרקים)

אחד מהמסובים.

 2כזית לכל
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יא .חרוסת לטיבול המרור והכורך.

אין שמחה גדולה ומפוארה אצל הקדוש ברוך

יב .ביצה מבושלת לקערת הסדר (זכר לקרבן חגיגה).

הוא אלא "לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות

יג .לצלות את בשר הזרוע (זכר לקרבן פסח) ולא יאמר
בשר זה לפסח.

וגרים ,שהמשמח לב האומללים האלו ,דומה
לשכינה ,שנאמר' :להחיות רוח שפלים ולהחיות
לב נדכאים'"

(רמב"ם הלכות מגילה פרק ב הלכה יז)

וכתב

יד .כלי לשפוך בו את  16השפיכות יין.

בספר החינוך

טו .מושבים וכריות להיסבה לכל המסובים.

משמח את עצמו ובני ביתו והעניים כפי יכולתו

הוצאות החג :כל המרבה בהוצאות לכבוד החג,
הרי זה משובח ולא ידאג על הכספים

(מצוה תפ"ח)

"העובר על זה ואינו

לשם מצות הרגל ,ביטל מצות עשה מן התורה".
ערב פסח :כתב הרמ"א בהגה

(סוף ש"ע נ"א ובש"ע

שמוציא ,כי הכול יוחזר לו ,כמו שאמרו חז"ל

תכ"ט סע' א') שאין אומרים מזמור לתודה בערב

"כל מזונותיו של אדם קצובים לו מתשרי ועד

פסח ובחוה"מ פסח שאין תודה קריבה בהם

תשרי ,חוץ מתשרי" .דהיינו שהקב"ה קוצב לאדם

משום חמץ ,מפני שלחמי תודה היו חמץ והיה

בראשון לחודש תשרי שהוא ראש השנה ,כמה

אסור להקריבם בער"פ כדי שלא יבואו להותיר

פרנסה ירוויח במשך השנה עד ראש השנה הבא,
חוץ מההוצאות של תשרי ,שהם תורה ,שבתות,
ראשי חדשים ,ימים טובים ,שבאלו אם יבזבז יותר,
יקבל יותר ,ואם יבזבז פחות ,יקבל פחות

(מסכת

מהם

(משנ"ב תכ"ט ס"ק

י"ב) ,אולם מנהג בני ספרד

ועדות המזרח לומר אותו בער"פ בפסח ובחוה"מ
(חזו"ע פסח עמ' ח').
מלאכה בערב פסח :ערב פסח מחצות היום ואילך
אסור לעשות מלאכה אף בחינם (ש"ע תס"ח

ביצה טז).

לשמוח ולשמח :נאמר בתורה

(דברים טז יד-טו)

סע' א') ,הטעמים:

"ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך

א .בזמן שבית המקדש היה קיים היו מקריבים

ואמתך ,והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך

קרבן פסח מחצות היום ,וביום שאדם מקריב

שבעת ימים תחוג לה' א-להיך במקום אשר יבחר

קרבן נאסר בעשיית מלאכה כל היום כולו כי הוא

ה' ,כי יברכך ה' א-להיך בכל תבואתך ובכל מעשה

יום טוב שלו ואע"פ שבית המקדש בעוונותינו

(פ"ו מהלכות

הרבים עדיין לא נבנה וקרבן פסח בטל ,לא נתבטל

חייב אדם בחג להיות שמח וטוב

איסור עשיית מלאכה ,כיון שנאסר במניין על

לב ,הוא ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו ומצוה

כל ישראל ,נאסר לעולמי עד ,שכל דבר שבמניין

שישמח לכל אחד כפי הראוי לו כיצד? הקטנים

אפילו ניתבטל הטעם שנאסר בגללו ,אע"פ כן לא

נותן להם קליות אגוזים וממתקים ,והנשים קונה

נתבטל עצם האיסור (ירושלמי).

להן בגדים ותכשיטים נאים כפי ממונו ,והאנשים

ב .כדי שלא יהיה טרוד במלאכה וישכח ביעור

ידיך ,והיית אך שמח" .וכתב הרמב"ם
יום טוב הלכה יז)

אוכלים בשר ושותים יין

(החינוך מצוה

תפח) .כתב

חמץ ושחיטת הפסח ותיקון המצה

(רש"י פסחים

הרמב"ם "וכשאוכל ושותה בחג ,חייב להאכיל

נ,).העושה מלאכה בער"פ לאחר חצות היום

לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים,

היו משמתין אותו

ואינו רואה

אבל מי שנועל דלתות ביתו ואוכל ושותה עם

ש"ע ברכה מאותה מלאכה

בניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי

פועל שאין לו מה לאכול בפסח מותר לעשות

נפש ,אין זו שמחת מצוה ,אלא שמחת כריסו",

קפ"ח) ,ערב

(ש"ע תס"ח סע' א')

מלאכה אחר חצות היום

(משנ"ב תס"ח ס"ק

(חזו"ע פסח

ב'),
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פסח שחל בשבת מותר לעשות מלאכה בערב

בחוץ שהוא בכרת אלא יאמר "בשר זה ליו"ט".

שבת אחר חצות היום (חזו"ע פסח קפ"ג) כיון שקרבן

אכילת מצה לפני פסח ובערב פסח :יש שנוהגים

פסח מקריבים אותו בזמנו ואפילו בשבת שנאמר
"ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו"

(במדבר

פרק ט' פסוק ב') ,מ"מ לא יעשו מלאכה בערב שבת
(כשחל ערב פסח בשבת)

מזמן מנחה קטנה ולמעלה,

שהעושה מלאכה בערב שבת ובערב יו"ט מן
המנחה ולמעלה אינו רואה ש"ע ברכה מאותה
מלאכה לעולם (פסחים נ.):

סי' תע"א אות ג'),יש נוהגים לא לאכול מצה שלושים
יום לפני פסח (חק יעקב סי' תע"א אות ז' בשם הכנה"ג),יש
מקילין לאכול עד ערב פסח

(אורחות חיים ס"ק

ה'),

להלכה מעיקר הדין אסור לאכול מצה מהבוקר
של יום י"ד ניסן אבל בליל י"ד אין איסור אכילת
מצה (חזו"ע פסח רנ"ט) ,ביום י"ד ניסן לא יאכל מצה

תספורת וגילוח ערב פסח אחר חצות היום:
מצוה שייכנס לחג כשהוא מסופר ,מותר
להסתפר אחר חצות היום רק ע"י גוי

שלא לאכול מצה מר"ח ניסן

(שכנה"ג בהגב"י

כדי שיוכל לאכול את המצה בליל הסדר לתיאבון,
מותר לאכול מצה עשירה בי"ד ניסן,

(מצה עשירה

(אול"צ ח"ג פי"ג

הנעשית מקמח כשר לפסח עם מי פירות כגון יין חלב דבש מיץ

אם שכח להסתפר רשאי להסתפר על ידי

תפוחים ומיץ רימונים אמיתי ולא סירופים .והטעם לזה הואיל

עצמו בלבד (חזו"ע פסח קצ"א) ,גילוח הזקן ע"י עצמן

ולא יוצאים ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר במצה עשירה

מותר (אול"צ ח"ג פי"ג סי' א'),טוב להתגלח לפני חצות

שנאמר "לחם עוני")

היום (הגר"מ אליהו דרכי הלכה שע"ח) ,וכן אם יש ספר

אבל עוגה הנעשית מקמח מצה

אפויה ועירבו בה דבש ויין וכיו"ב וחזרו ואפו

סי' א')

עני שאין לו כדי צרכו ליו"ט רשאי להסתפר אצלו
בשכר וכן מותר להסתפר ע"י גוי בשכר בערב
פסח אחר חצות היום .הבא ממדינת הים בערב
פסח ולא הספיק להסתפר לפני חצות היום מותר
לו להסתפר ע"י ישראל ובשכר אחר חצות היום

(

אותה אין לאוכלה בערב פסח הואיל ונאפתה כבר
אין עליה תורת מצה עשירה ,מצה מבושלת או
מטוגנת בשמן מותר לאוכלה בערב פסח .משעה
עשירית בערב פסח ולמעלה
זמניות לפני צאת הכוכבים)

(כלומר שלוש שעות

אסור לאכול אפילו מצה

חזו"ע פסח קצ"א).

עשירה וכן מצה מבושלת או מטוגנת כדי שיאכל

גזיזת ציפורניים :מותר לגזוז ציפורניים לצחצח

מצה לתיאבון בליל הסדר ,מ"מ מעיקר הדין אין

נעלים ולגהץ בגדים כל היום לכבוד החג

איסור לאכול מצה עשירה אלא כשאוכל ממנה

(חזו"ע פסח קצ"ג).

יותר משעור כביצה (חמישים ואחד גרם) ,אבל פחות

תיקוני בגדים ערב פסח :מה שאסרו חכמים

משיעור כביצה מצד הדין מותר ,אלא שאין להקל

לעשות מלאכה בערב פסח דווקא מלאכה

בזה רק במקום הצורך ,מותר לאכול ירקות ופירות

גמורה כגון לעשות כלים חדשים או לתפור בגדים

וכן תבשיל אורז גם לאחר שעה עשירית ובלבד

חדשים בין בשכר בין בחינם ,אבל רשאי הוא

שלא ימלא כריסו מהם לאכול ולשבוע.

לתקן בגדיו לכבוד המועד אפילו מעשה אומן,

האוכל מצה בכל ימי הפסח מלבד הלילה הראשון

מ"מ האומן לא יטול שכר על התיקון כשעושה

של פסח אינו מברך אלא ברכת "המוציא

לאחרים ( חזו"ע פסח עמ' קפ"ט).

לחם מן הארץ" ,אבל אם בירך ברכת "אשר קדשנו

בשר לפסח :אסור לומר על שום בהמה בין חיה

במצוותיו וצוונו על אכילת מצה" הרי הוא מברך

בין שחוטה "בשר זה לפסח" מפני שנראה

ברכה לבטלה ונושא שם שמים לבטלה ואסור

שמקדיש אותה לקרבן פסח ,ונמצא אוכל קדשים

לענות אחריו אמן ,כי אכילת מצה בשאר ימי
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הפסח

(חוץ מהלילה הראשון של פסח ,והלילה השני בחוצה

ולעסוק בסדר הקרבת הקרבן שהיו מקריבים

לארץ) ,אינה מצווה גמורה אלא רשות ,שאם ירצה

בזמן שהיה בית המקדש קיים שיבנה במהרה

לאכול אורז או פירות וכדומה רשאי ואינו חייב

בימינו ואמרו חז"ל

כל הקורא

לאכול מצה לפיכך אין לברך עליה "על אכילת

פסוק בזמנו מביא טובה לעולם ,שנאמר

מצה" רק ברכת "המוציא" משא"כ בחג הסוכות

כג) "ודבר בעתו מה טוב" וכבר סידרו כן במחזורים

שבמשך כל החג כל אכילת פת שיעור כביצה או

רבים של פסח ובהגדות של פסח ,ביאר רבינו

(מסכת סנהדרין קא).

(משלי טו

מיני מזונות חייבת להיות בסוכה ,משא"כ בפסח

יונה

יש חיוב לאכול מצה רק בלילה הראשון של פסח.

טו כג)

מקווה טהרה :מנהג חשוב לטבול במקווה טהרה

טוב" ופירושו כשהדברים טובים בעיני האדם יש

בערב החג ומי שיכול גם במשך השנה

לו חשק לאומרם ומתוך שרואה אותם נאותים,

לטבול בכל ערב שבת ,תבוא עליו ברכה ,וזוכה

אינו מבקש עת הראוי לאומרם ,ואומר אותם בלא

בזה לטהר את נפשו ומחשבותיו (חזו"ע יו"ט קב) ראש

עיתם ואין מעלתם ניכרת על כן יבקש עת לכל

ישיבת כסא רחמים הגאון הרב הנאמ"ן שליט"א

דבר ודבר ,כי הדבר האמור בעתו ,כמה הוא טוב

נתן רמז לטבילה במקווה בערב החג "בנהר יעברו

מפני שבני אדם מכירים ומרגישים במעלתו ואף

ברגל".

על פי שקריאת הפסוקים טובה לכל העולם בכל

שינה בערב החג :חובה קדושה להשכיב את

זמן ,אבל כשקורא כל פסוק בזמנו הוא טוב יותר,

הילדים לישון בערב פסח ,כדי שיהיו
עירניים כל הסדר ויקיים בהם מצוות "והגדת

(מסכת ברכות כא):

בתחילת הפסוק נאמר

(משלי

"שמחה לאיש במענה פיו ,ודבר בעתו מה

מפני שמועיל לבני אדם באותה קריאה ,ונמצא
שמביא טובה לעולם.

לבנך" ,שזהו עיקר מטרת ליל הסדר וכמו כן טוב

לצפות ולייחל לחג בנחת וברוגע :מה טוב ומה

ונכון לכל אדם לישון בערב החג ,כדי שיהיה רגוע

נעים שיכין את עצמו ואת בני ביתו מראש,

ומיושב לשבת בנחת בליל הסדר ולהרחיב בספור

לקראת הלילה הקדוש הזה ,לקבלו בנחת ולא

יציאת מצרים ,ולא יזרז את המשתתפים מחמת

בלחץ ובהלה ,כי לא נאה ולא יאה להכניס את החג

עייפותו.

בהתרוצצויות ולחץ עד הרגע האחרון והלוואי

סגולה חשובה (סדר המסעות) :ישנה סגולה חשובה

שנלמד מהאימהות הקדושות שבדור הקודם,

מרבינו שמשון המגיד מאוסטרופולי הי"ד,

היאך היו עורכות את שולחן ליל הסדר מבעוד

שכל מי שאומר אותה אפילו פעם אחת בשנה,

מועד עם היין הכוסות הקערות ההגדות וכל

ובעיקר בערב פסח ,מובטח לו שיינצל באותה

הדרוש ללילה הקדוש הזה.

שנה מכל מכשול וממיתה משונה ,ושום אדם

הדלקת נרות החג בערב שבת :הנשים תדלקנה

לא ימשול בו ,וכל אויביו יפלו תחתיו ,והוא על

את הנרות  20דקות לפני השקיעה כבכל

במותימו ידרוך ,ובכל אשר יפנה יצליח ,ובכל

ערב שבת ,לגבי הדלקת נרות בערב החג שחל

עסקיו ירוויח ,עד ביאת הגואל אמן סלה על
כן ישתדל כל אדם לקרוא סגולה זו המובאת

בימות החול ,יש הנוהגות להדליק נרות כמו בערב
שבת ,ויש הנוהגות להדליק בליל יום טוב קודם

במחזורים רבים של פסח ובהגדות של פסח.

הקידוש ופשוט שתדלקנה מאש שהייתה דלוקה

סדר קרבן פסח :מנהג טוב לקרוא בערב פסח את

(חזו"ע סוכות רי),לכתחילה עדיף להדליק נרות יו"ט

הפסוקים העוסקים בהקרבת קרבן פסח,

ושבת בשמן זית ,כמו ששנינו "אמר רב הונא כל
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הזהיר בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים"
כ"ג)

(שבת

מ"מ שאר הנרות כשרים להדלקה.

ובנעימה שיקראו את ההלל ,וימתין להם בסבלנות

נוסח הברכה :קודם ההדלקה תברך האישה "ברוך
אתה ה' ,א-להינו מלך העולם ,אשר קדשנו
במצותיו ,וצוונו להדליק נר של

(בשבת :שבת ו)

יום

טוב" ואחר כך תדליק ,אעפ"י שבערב שבת נוהגות
רוב בנות אשכנז לברך לאחר שמדליקות את הנרות
מכל מקום ,בערב יום טוב שחל בימות החול אף
הן יברכו על הנרות ואחר כך ידליקו מכיוון שכל
מה שנוהגות להדליק ואחר כך לברך הוא מחשש
שמקבלות שבת בהדלקה והיאך ידליקו לאחר
מכן? אך ביום טוב שמותר להדליק מאש לאש,
נמצא שאף לשיטה שמקבלות את החג בברכה,
רשאיות להדליק ,אך יזהרו שלא לכבות את הנר
שבו הן מדליקות (מ"ב רסג כז .חזו"ע סוכות רט).
ברכת "שהחיינו" :הנשים לא תברכנה שהחיינו
בהדלקה ,כיון שמברכים ברכה זו לאחר מכן
בקידוש.
קריאת ההלל בברכה :מנהג ישראל קדושים לגמור
את ההלל בברכה בליל יום טוב בבית
הכנסת בתפלת ערבית ויכוון בברכה הראשונה
לפטור את ההלל שקוראים בסוף ההגדה ,כתב
הטור

(או"ח סי' תע"ג)

הסדר מיד ,כמבואר להלן ,אלא יאמר להם בנחת

מה טוב ומה נעים מנהג

עד שיסיימו אמירת ההלל והכול על מקומו יבוא
בשלום.

לוח שיעורים-ליל הסדר:
שיעור כזית לדעת מרן הש"ע הוא כשיעור של
חצי ביצה

( דהיינו תשעה דרהם כל דרהם שלושה

גרם  ,שהם עשרים ושבעה גרם)

ולדעת הרי"ף הרמב"ם

והרא"ש הוא כשליש ביצה
שמונה עשרה גרם)

(דהיינו שישה דרהם ,שהם

ולהלכה יש להחמיר כדעת מרן

הש"ע ,אולם זקן או חולה שאינם יכולים לאכול
כזית מצה (עשרים ושבעה גרם) כשיעור חצי ביצה ,יש
להקל להם לאכול כשליש ביצה

(שמונה עשרה גרם)

בלא ברכה (חזו"ע פסח ח"ב הלכות ליל פסח עמ' ע"ג סע' ט"ו

ט"ז יחו"ד ח"א סי' ט"ז).
שיעור הכוס:רביעית הלוג

( עשרים ושבע דרהם ,שמונים

ואחד גרם לאחר מזיגה)

שיעור כדי אכילת פרס :דהיינו שיעור אכילת
פת כשלוש ביצים ,והוא כשש דקות עד
שבע דקות וחצי

( חזו"ע פסח עמ' ס"ו)

וטוב להחמיר

לכתחילה שלא ישהה באכילת הכזית כשיעור
ארבע דקות (יחו"ד ח"א סי' י"ז).
כדי אכילת פרס
לכתחילה ארבע דקות

כדי אכילת פרס
בדיעבד שבע וחצי
דקות

כזית אפיקומן עשרים
ושבע גרם

רביעית יין שמונים
ואחד גרם

נשים קריאת ההלל :גם הנשים חייבות בהלל זה

כזית מרור עשרים
ושבע גרם

רוב רביעית ארבעים
ושניים גרם

תעמוד קודם תחילת הסדר ותקרא את ההלל

כזית מצה עשרים
ושבעה גרם

רביעית יין  -שיטת
חזון איש מאה
וחמישים גרם

המקומות שקוראים את ההלל בבית הכנסת
בציבור ויש לו סמך במסכת סופרים ומצוה מן
המובחר לקרותו ולברך עליו ולאומרו בנעימה,
לקיים מה שנאמר "ונרוממה שמו יחדיו".
ואף אישה שאינה רגילה להתפלל ערבית,
בברכה עד סופו בברכת 'יהללוך' ואישה שאינה
יודעת לקרוא ,תשמע מחברתה ותצא ידי חובתה,
לכן מי שבא לביתו מבית הכנסת ורואה שאשתו

דיני ארבע כוסות:

ובנותיו עדיין לא קראו את ההלל ,לא יקפיד

חז"ל קבעו לשתות ארבע כוסות יין בליל הסדר

ולא יכעס בגלל שמעכבים אותו להתחיל את

כנגד ארבע לשונות גאולה שנאמרו בגאולת
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מצרים ,גם הנשים חייבות בארבע כוסות וכן בכל

סוף זמן אכילת מצה ומרור :סוף זמן אכילת מצה
ומרור בליל הסדר לכתחילה עד חצות הלילה,

המצוות של ליל הסדר.
דיני היסבה :חייבים להסב דהיינו שייטה את
גופו בהישענו על צד שמאל בשתיית ארבע
כוסות ובעת אכילת כזית של מצת מצווה אכילת
הכורך והאפיקומן ,איטר יסב על צד שמאל שלו,
מי שנשתתקה ידו או גידם בידו הימנית יסב על
צד ימין כדי שיוכל להשתמש בידו השמאלית

(

חזו"ע פסח עמ' ט') מי שלא היסב באכילת כזית מצה
באכילת כורך באכילת האפיקומן או כששתה אחד

ואם נתעכב עד אחר חצות 00:42

(שעון קיץ)

יאכל

את המצה והמרור בלי ברכת "על אכילת מצה"
וברכת "על אכילת מרור".
זמן הקידוש :יהא שלחנו ערוך מבעוד יום כדי
שיהיה אפשר להתחיל הסדר תיכף משתחשך
ולא ישתהה כלל כדי שהתינוקות לא יירדמו ,ע"מ
לקיים מצוות והגדת לבנך ,מ"מ את הקידוש
יעשה אך ורק לאחר צאת הכוכבים.

מארבע כוסות חייב לחזור לאכול ולשתות ולהסב,

עריכת שולחן הסדר :יסדר שלחנו בכלים נאים

אכילת הכרפס והמרור אינם צריכים היסבה ,אין

כפי יכולתו ( ש"ע סי' תע"ב סע' ב') ,אף שבכל

לקרוא את ההגדה בהיסבה אלא באימה וביראה
(של"ה)

גם הנשים חייבות להסב בשעת קיום

מצוות ליל הסדר.
ספור יציאת מצרים :מצות עשה מהתורה לספר
לילדיו ספור יציאת מצרים ,ולהרחיב בדבר,
אפילו אם אינם יודעים לשאול ,ילמדם כפי
דעתם ,ולאו דווקא בנו אלא עם כל בריה

(ספר

החינוך מצוה כ"א) ,עיקר המצווה לספר לבניו ובנותיו
עניין יציאת מצרים וכל הניסים שהקב"ה עשה
לאבותינו במצרים וכל המרבה לספר ביציאת
מצרים הרי זה משובח.
כזית

המקדש ,בליל פסח מצווה להרבות שזה דרך
חירות ,ואמרו על מהרי"ל שכשהיו בידו משכונות
של נכרים כלים נאים לא היה משתמש בהם
בשום פעם ,רק בפסח היה מנהגו להשים אותם
על שלחן מיוחד לשמוח בראייתם (מ"ב ס"ק ו') כמו
כן יכין מקום מושבו בכרים וכסתות נאים בשביל
לקיים את מצוות ההיסבה כהלכתה.
החובה והחשיבות לשתות ד' כוסות :אפילו מי
ששונא יין או שהיין מזיקו צריך לדחוק
עצמו כדי לקיים מצות ד' כוסות ,לכתחילה עדיף
לקחת יין לא מבושל ואפשר לצאת ידי חובה ביין

מצוות אכילת מצה :מצוות עשה מהתורה לאכול
(עשרים ושבע גרם)

השנה טוב למעט בזה משום זכר לחרבן בית

מצה שמורה עבודת

יד בלילה הראשון של חג הפסח.

מבושל או במיץ ענבים.
על איזה יין מקדשין :ראוי לקחת יין גמור משכר
לד' כוסות שע"י זה מרגיש דרך חירות וגם יש

סדר אכילת הכזית מצה :אחר שתיית כוס שני

בזה מצוות שמחת יו"ט ,לכן לכתחילה לא ייקח

נוטלים ידיים לסעודה ומברכים שתי ברכות

מיץ ענבים ,אלא אם כן היין מזיקו או סובל ,משום

"המוציא" ו"על אכילת מצה" ואוכלים שני

שאין זו דרך חירות ושמחה אלא סבל.

כזית מצה שמורה עבודת יד בהיסבה ,ובכורך

יין אדום או לבן :מצוה לחזר אחר יין אדום לד'

אוכלים עוד כזית מצה עם מרור בהיסבה ,אחר

כוסות ,משום שנאמר "אל תרא יין כי יתאדם"

הסעודה לפני ברכת המזון אוכלים עוד כזית מצה

משמע שהאדמימות היא מעלה וחשיבות ,שהוא

לאפיקומן בהיסבה ,והמדקדקים במצוות אוכלים

זכר למכת דם במצרים ,בירושלמי כתוב שהוא

שני כזית מצה לאפיקומן בהיסבה.

כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד
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להשקות את אומות העולם ,וד' כוסות של נחמה

סדר הקערה לפי רבנו האר"י ז"ל:

שעתיד הקב"ה להשקות את ישראל ,גם יש בזה
זכר לדם פסח ודם מילה ,שבזכות שתי מצוות
אלו נגאלו ישראל ממצרים ,גם מפני שרומז
לדם ,שהיה פרעה שוחט כל יום מאה וחמישים
תינוקות מילדי ישראל ע"מ לרחוץ בדמם מפני
שנצטרע ,יש בזה גם רמז לגאולה שנאמר "מי זה
בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה וכו' מדוע אדום
ללבושך" (ישעיה כ א) ,מנהג בני ספרד לקדש על יין
אדום אפילו אם הלבן יותר משובח ממנו.
יין מבושל :יוצאים ידי חובה

ביין מבושל,

ולכתחילה יש לקחת יין לא מבושל.

כוס ראשון :מוזגים כוס ראשון לכל אחד מבני
הבית ,וקודם לכן ישטפו את הכוס מבחוץ,
וישפשפוהו מבפנים ,וטוב שאחר ימזוג לבעל
הבית דרך חרות.
מצות חינוך :מצוה לתת מעט יין גם לפני הילדים
הקטנים שמבינים בספור יציאת מצרים,
כדי לחנכם במצות ארבע כוסות.

שתיית ארבע כוסות עפ"י הסדר :צריך לשתות את

קידוש :המקדש צריך לכוון להוציא ידי חובת

ארבע הכוסות ע"פ הסדר ,ואם שתה אותם

הקדוש את כל השומעים ,וכן השומעים

זה אחר זה שלא כסדר לא יצא ידי חובה ,וחייב

צריכים להקשיב לקידוש מילה במילה ,ולכוון

לחזור ולשתות אותם ע"פ הסדר ,מנהג הספרדים

לצאת ידי חובה ,ולענות אחריו 'אמן' ,המקדש

ועדות המזרח לברך על כוס ראשונה בורא פרי

יקפיד לבטא את הקידוש כהוגן ,ולא יבלע אותיות,

הגפן ומכוונים לפטור את הכוס השנייה ,וחוזרים

ואם אינו מבטא כהוגן ,יאמר השומע בעצמו

ומברכים על הכוס השלישית אחר ברכת המזון

בלחש את הקידוש ,ולא יענה 'אמן' אחר המקדש.

ופוטרים את הכוס הרביעית ,וברכה אחרונה

בברכת שהחיינו :יכוון לפטור גם את מצות אכילת
המצה והמרור.

מברכים רק אחרי כוס רביעית.
הכוס ושיעורו :שיעור הכוס רביעית הלוג

(עשרים

ושבע דרהם כל דרהם שלושה גרם) ,לפי הגר"ח נאה
שמונים ואחד גרם ,כמנין כס"א שמונים ואחד,
וי"א כמנין כו"ס שמונים וששה ,ולפי החזון איש
השיעור הוא מאה וחמישים גרם כמניין כו"ס
הגו"ן ,לכתחילה ישתה את רוב הכוס אפילו

היסבה :ארבע כוסות צריך לשתותם בהיסבה,
והינו שייטה את גופו בהישענו על צד
שמאל ,ואם היסב על צד ימין כאילו לא היסב,
וצריך לחזור ולשתות בהיסבה לצד שמאל ,ואולם
אישה שלא הסיבה

(בכל מקום שצריך

להסב) ,אינה

צריכה לחזור ,גם אדם שמאלי יסב לצד שמאל
ומכל מקום אם טעה והסב לצד ימין יצא ,קודם

מחזיקה כמה רביעיות ,אם קשה עליו לשתות את

הקידוש יזכיר לבני ביתו להסב ,מאחר ואין רגילים

כל הרביעית בבת אחת לכל הפחות ישתה רוב

בזה במשך השנה.

רביעית.
כוס טעון שטיפה והדחה :כל הארבע כוסות
טעונים שטיפה והדחה בפנים ובחוץ.

שתיית היין :צריך שיהא בכוס לפחות רביעית יין
(שמונים ואחד גרם)

ולכתחילה ישתה רביעית

שלמה ואם שתה רוב רביעית

(ארבעים ושניים גרם)
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יצא וכשהכוס גדולה יותר מרביעית ישתדל

נטילת ידיים לסעודה אך לא מברך.

לשתות את רוב הכוס ,ישתה את הרביעית בבת

כרפס :יקח כרפס פחות מ"כזית"

אחת ,ולא ישהה באמצע השתייה כלל ,יש לדקדק
בעיקר בכוס ראשון לשתות לפחות רביעית,
משום שישנה הלכה שהקידוש צריך להיות
סמוך לסעודה ,והרי ספור יציאת מצרים נמשך
זמן רב עד הסעודה ,אבל בזה שישתה רביעית יין
בקידוש נחשב לו כסעודה לגבי דיני קידוש ואולם
אין זה מעכב ,כיון שספור יציאת מצרים לא נחשב

(כדי שלא יכנס לספק

אם לברך ברכה אחרונה ,ויקח כחמש גרם ,לחשוש

להרי"ף והרמב"ם שהכזית שמונה עשרה גרם) ,ויטבול אותו
בחומץ או במי מלח או במים עם מיץ לימון,
ויברך "בורא פרי האדמה" ,ויכון בברכתו לפטור
את המרור שיאכל אחר כך ,הנוהגים לטבול את
הכרפס במים עם מיץ לימון ,טוב שכמות המים
תהיה מרובה יותר מהמיץ לימון ,כדי שייחשב

הפסק ,מחמת שהוא צורך הסעודה.

לאחד משבעה משקים שחייב ליטול ידיים ,ישים

ביצה :טוב לאכול ביצה אחר הקידוש ,זכר לקרבן

לב בטיבול הכרפס שייגעו ידיו בעלים הרטובים,

חגיגה ,ויברך אחריה "בורא נפשות" ,ואף

כדי שיתחייב בנטילה ,שהרי הכרפס הוא פחות

שמבואר להלן שאם טעה ואכל כזית מהכרפס לא

מ"כזית" ,ואם ידיו אינן נוגעות ברטיבות ,אינו חייב

יברך נפשות ,שונה הדין בכרפס כיון שהוא כחלק

בנטילה ,דורשי רשומות אמרו "כרפס" נוטריקון

מהסעודה וממצוות הסדר ,לא כן הביצה שאינה

"ס פרך" רמז לשישים ריבוא ישראל שנשתעבדו

קשורה לסעודה כלל לכן צריך ברכה אחרונה

בפרך במצרים ,אכילת הכרפס אין צריכה היסבה.

(שו"ת חזו"ע

פסח).

יחץ :יקח מצה אמצעית מתוך ג' המצות המונחות

ממתקים :מחלקים לילדים מיני מתיקה ,כדי

לפניו ,ויבצענה בידו לשתיים ,וישמור החלק

(שמחלקים קודם הסעודה)

הגדול לאפיקומן ,נוהגים לכרוך את האפיקומן

וישאלו ,וישיב להם כל מה שאירע לאבותינו ,ומה

במפה זכר "משארותם צרורות בשמלותם" ,החלק

עשה ה' למצרים( .רמב"ם חמץ ומצה פ"ז ה"ג).

הקטן ישים בין שתי המצות השלמות ,ע"פ הסוד

קדש :מוזגין לו כוס ראשון כדי להראות דרך

יש לבצוע את המצה האמצעית בצורת אותיות

חירות ומקדש עליו ויכוון לצאת בו ידי

דל"ת וא"ו ,החלק הגדול יהיה בצורת וא"ו ויניחנו

חובת קידוש וכוס ראשון מארבע כוסות ,ע"פ

לאפיקומן ,החלק הקטן יהא בצורת דל"ת ויניחנו

הסוד יטפטף ג' טיפות מים לכוס הקידוש כמו

בין שתי המצות השלמות.

בשבת( ,וכשחל בשבת לא אומרים שלום עליכם כמו בכל שבת

מגיד :מצוות עשה מהתורה לספר בניסים

שיראו שינוי

אלא מתחיל "יום השישי")

ואומר עליו קידוש ברכת

"בורא פרי הגפן" ויכוון לקיים מצווה דרבנן על
היין ,בברכת אשר בחר בנו מכל עם יכוון לקיים
מצות עשה דאוריתא ,בברכת שהחיינו יכוון על
כל מצוות הלילה ,וישתה אותו בהיסבה על צד

ונפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו במצרים
ליל ט"ו ניסן שנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא
לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" כל
המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ,אף
הנשים חייבות במצווה זו ,יזהר לא לדבר שיחה

שמאל.

בטלה בכלל בלילה הקדוש הזה ,לפני אמירת

ורחץ :נוטל ידיו בלי ברכה לצורך טיבול ראשון,

ההגדה מגביהים את הקערה ואומרים "הא לחמא

שכל דבר שטיבולו במשקה טעון נטילת

עניא" ומוזגין כוס שני ,ומסלקין את הקערה כדי

ידיים ללא ברכה קודם אכילתו ,הנטילה היא כדין

שהתינוקות ישאלו למה מסלקין הקערה קודם
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שאכלנו וכבר מוזגין יין והבן שואל "מה נשתנה"

זה בדברים שאירעו ושהיו ,הרי זה משובח",

אחרי שאלת "מה נשתנה" מחזירין את הקערה

ישתדל להרחיב את הדיבור מאד ראשית ,בספור

לשולחן ומגלה המצות ומתחיל לומר "עבדים

תרח והקודמים לו שהיו כולם כופרים בהקב"ה

היינו לפרעה" ,אסור לאכול ולשתות כלום באמצע

ועובדים עבודה זרה ,והיאך אברהם אבינו יצא נגד

ההגדה ,נכון להחמיר לא לעשן סיגריות באמצע

כולם ומסר עצמו לכבשן האש ,ולא השתחווה

אמירת ההגדה וההלל ,כשיאמר "והיא שעמדה

לעבודה זרה וכתב הרמב"ם

וכל

לאבותינו ולנו" יאחוז הכוס בידו ויכסה המצות

המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו ,הרי זה משובח

וכשיסיים "והקב"ה מצילנו מידם" יניח הכוס,

ואחר כך בספור עשר המכות ויציאת מצרים

וחוזר ומגלה המצות עד שיגיע לפיסקת "לפיכך

ויספר בשמחה ובהתלהבות ממדרשי אגדה של

אנחנו חייבים" מכסה המצות ,כשמגיעים לפיסקא

רבותינו המושכים את ליבות השומעים על ניסיו

"ובאותות זה המטה" אוחז הכוס בידו וכשאומר
"דם ואש ותימרות עשן" שופך מעט יין

(לא יין של

אוצר בית דין) מהכוס שלש פעמים בתוך כלי שבור,
וכשיאמר "דם צפרדע וכו' בכל מכה ישפוך מעט
יין ג"כ ,וכשיגיע לומר "דצ"ך עד"ש באח"ב" שוב
ישפוך מעט יין סה"כ ט"ז שפיכות ,כשמגיע לומר
"מצה זו שאנו אוכלים" יקח את המצה הפרוסה
בידו ויראנה למסובין וכן יעשה כשיגיע לומר
"מרור זה שאנו אוכלים" אבל כשאומר "פסח זה
שאנו אוכלים" לא יגביה את הזרוע מפני שנראה
כמקדיש קדשים בחוץ ,וימשיך את אמירת ההלל
וחותם "גאל ישראל" ושותה את הכוס השני
בהיסבה על צד שמאל.

(חמץ ומצה פ"ז ה"ד)

ונפלאותיו של הבורא יתברך וכתוב בזהר הקדוש
(פרשת בא דף מ' ע"ב)

כל אדם שמספר ספור יציאת

מצרים בשמחה ,מוזמן הוא לשמוח עם השכינה
לעולם הבא והקב"ה שמח בספורו ובאותה שעה
מכנס הקב"ה לכל הפמליא של מעלה ,ואומר
להם לכו ושמעו את ספור השבח שלי שמספרים
בני ,ושמחים שהוצאתים ממצרים ואז כל מלאכי
השרת מתקבצים ובאים ומתחברים עם ישראל,
ושומעים שמספרים בשמחת הגאולה של אדון
העולם ובאים ומודים להקב"ה על כל הניסים
והנפלאות שעשה לעם ישראל ,ומודים לו על
העם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים בישועתו
ובזה מוסיפים כוח וגבורה למעלה ,ולזאת החלש
יאמר גיבור אני ,ויאריך לספר כיד ה' הטובה עליו

מצוות ספור יציאת מצרים:

ולא ימהר ,אלא ירחיב הדיבור בנעימות ,בסבלנות,

מצות עשה מן התורה לספר ספור יציאת מצרים

ברוגע ,בשלוה ונחת .אי לכך ,טוב ונכון שיכין את

(שמות

עצמו מבעוד מועד בפרט על עשר המכות ,כדי

"ולמען תספר באזני בנך ובן בנך

שבליל הסדר יספר לכל המשתתפים בצורה

את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר

מעניינת ,מרתקת ומוחשית ,כאלו הוא עצמו היה

כפי הבנת השומעים ,שנאמר
פרק י' פסוק ב')

שמתי בם ,וידעתם כי אני ה'" .ונאמר
פסוק ח')

(שם פרק י"ג

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור

שם ויצא לחירות,
וכמו שכותב הרמב"ם

(חמץ ומצה פ"ז ה"ו)

"בכל דור

זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" .והמצווה היא

ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא

לספר לכל אדם ,אלא שהקדימה והעדיפות לבנו

בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים ,שנאמר "ואותנו

ובתו הקטנים שלא הגיעו לגיל מצוות ,ואחר כך

הוציא משם" וגו' ,ועל דבר זה צווה הקב"ה בתורה,

לנכדיו הקטנים ,ואחר כך לשאר כל אדם .וכתב

"וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך ה'

"כל המאריך בלילה

משם ביד חזקה ובזרוע נטויה" ,כלומר ,כאלו אתה

הרמב"ם

(חמץ ומצה פ"ז ה"א)
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בעצמך היית עבד ,ויצאת לחרות ונפדית" ,לאור

הוא בהיסבה ,אם אין בשתי המצות שלפניו כדי

האמור החכם עיניו בראשו לבל יצער עצמו בליל

לתת "כזית" מכל מצה לכל אחד ,יקח מהמצות

הסדר ,ועיניו ולבו יהיו נמשכים אחר החרוסת

המוכנות לו מקודם ,ואז די שייתן "כזית" אחת

ושולחן עורך' ,ובגלל זה ימהר בהגדה ולא יספר

לכל אחד וכשיודע כן מראש טוב שיכין לכל אחד

כראוי כפי שציוונו ה' יתברך אלא יכין את עצמו

"כזית" קודם הנטילה ,כדי שלא ישהו זמן רב בין

מערב החג ויאכל מאכלים המרגיעים את נפשו,

הברכות לאכילה ,ולאחר שיברך טוב שייתן להם

כתפוחי אדמה וכדומה ,כדי שלא יקוץ חס ושלום,

גם מעט מהמצות שלפניו שבירך עליהן כדי

במצווה החשובה הזאת וכמו כן יקפיד שהוא ובני

שיצאו ידי חובת לחם משנה

ביתו ינוחו כראוי בערב החג ,ועל ידי שהוא מיושב

כ) ,יש להבין מדוע כשאוכל מהמצה העליונה

ורגוע ,יאריך בספור יציאת מצרים כיד ה' הטובה

ומהמצה הפרוסה ,אוכל "כזית" מזה ו"כזית" מזה,

עליו ,ויחזק את השומעים באמונה ובטחון בבורא

ואילו כשאוכל מהמצות האחרות ,די בכזית אחד?

העולם ובהשגחתו הפרטית עלינו בכל צעד ושעל

מה שאוכל כזית מזה וכזית מזה ,הוא מפני שישנה

(ומכל מקום ,אם לא הכינו בני הבית את עצמם כדי הצורך לליל

מחלוקת בפוסקים ,על מה מברך 'על אכילת

הסדר במעט אכילה ושינה ,וקשה להם להתרכז כל כך ,יזדרז עתה

מצה' ,האם על העליונה או על הפרוסה ,לכן

ויספר להם בהרחבה לאחר הסעודה).

אוכל משניהם ,אבל כשנותן למסובים מהמצות

רחצה :יטול ידיו לסעודה עם ברכה "על נטילת

האחרות ,די בכזית אחת (משנ"ב תע"ה ס"ק ט' ובאה"ל).

ידיים" ולא יפסיק בשיחה בין הנטילה

מותר לשקול ביום טוב את המצה והמרור

(אזכרה ימים מקודם בהיותי אברך כולל מן

במשקל מכני עם מחוגים לא דיגיטלי ,כיון

המניין ראיתי את ראש הכולל שהיה נוגע במנעליו לפני נטילת

שזו שקילה של מצווה וישתדל לאכול כזית ברווח

ידיים לסעודה).

כדי שיבלע "כזית" מצה ,חוץ מהנשאר בשיניים

מוציא מצה :יקח את המצות כסדר שהניחן,

ובחניכיים.

לברכת המוציא

(הגר"ז ש"ע קסז סעיף

הפרוסה האמצעית בין שתי השלמות,

לכתחילה יאכל את המצה תוך ארבע דקות אך

יאחזן בידו ,ויאמר למסובים לכוון לקים מצות

אם קשה לו לאכול תוך זמן זה ,יקפיד

עשה מהתורה באכילת המצה ,זכר לאבותינו

שלא ישהה יותר משבע וחצי דקות

שיצאו ממצרים בחפזון ולא הספיק בצקם

עמ' קי"ב) ,ילעס את המצה היטב ,כדי שירגיש טעם

להחמיץ (ואם לא כוונו יצאו) ויכוין להוציאם ידי חובה

מצה בפיו ולא יבלע את כל "כזית" המצה יחד,

בברכות ,ויכונו גם הם לצאת ידי חובה ויברך

אלא מעט מעט ככל אכילה רגילה

"המוציא לחם מן הארץ" אחר כך שומט את המצה

אליהו רבא ,זרע אמת ,ושכן דעת מרן והרמ"א .שלחן גבוה ,מגן

התחתונה מידו ומברך "על אכילת מצה" ,ובוצע

וכן נהג החזון איש שלא להכניס את

מהעליונה ומהפרוסה יחד" ,כזית"

האלף ועוד)

(חזו"ע סוכות

(כן פסקו מהרי"ל,

(עשרים ושבע גרם)

כל הכזית בפיו בבת אחת ,אלא אוכל ובולע מעט

מכל אחת (חמישים וארבעה גרם) ,ויטבול במלח ויאכלן

מעט ,יאכל את המצה לבדה ללא שום ליפתן

בהיסבה ,קודם שיאכל בהיסבה ,יחלק לבני ביתו

אולם חולה או זקן שקשה לו לאכול את המצה

"כזית" מהעליונה ו"כזית" מהפרוסה על כן יטעם

לבדה ,רשאי לטבול אותה במשקה או במרק מעט

תחילה מהמצה העליונה בלי היסבה ,ויחלק

חם ואם עדיין קשה לו יפורר את המצה לפירורים

לבני ביתו שיאכלו מיד בהיסבה ,ואחר כך יאכל

דקים ,לא ידבר עד שיגמור לאכול "כזית" מצה
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ואם דיבר אינו חוזר לברך ,וראוי שלא ידבר משעה

ואין צריך לנער החרוסת ,לפני האכילה יאמר

שבירך על המצה עד אחר ה'כורך' עם המצה

"זכר למקדש בימינו יחודש כהלל הזקן שהיה

והמרור ואולם דיבורים שהם מהעניין ,מותרים

כורכן ואוכלן בבת אחת לקיים מה שנאמר על

לכתחילה ,אכל מצה ושכח להסב ,חוזר לאכול

מצות ומרורים יאכלוהו" ,ויאכלם בהיסבה ,ואם

שוב בהיסבה ,אך לא יברך שנית ,איחר ולא אכל

שכח להסב וקשה לו לאכול שוב יצא ,הטעם

יאכל ,אך לא

שבכורך אין צריך לנער מהחרוסת ,כי מאחר

מצה עד חצות

( 00:42בערך בשעון קיץ)

יברך "על אכילת מצה".

ואינו משהה אלא מטבל בלבד ,באמת לא נאבד
מרור (חסה),

טעם המרור ,ומה שבאכילת ה'מרור' צריך לנער,

ויטבלנו בחרוסת ,אך לא ישהנו בתוכה,

משום ששם החמירו כי אכילת המרור היא מהדין,

שלא יתבטל טעם מרירות המרור ,וינער את

אבל 'כורך' הוא רק לזכר בלבד ולא החמירו ,אם

(ולא כאותם האוכלים את המרור עם הרבה

קשה לו מעט לאכול כורך כנ"ל ,די שיקח שמונה

חרוסת ,ומבטלים לגמרי מצות מרור ,שהרי אינם מרגישים את

עשרה גרם מצה ושמונה עשרה גרם מרור ,ויטבל

מרירותו) ויכוין לצאת ידי חובת מצות אכילת מרור,

אותם בחרוסת ויאכל ,ואם גם זה קשה לו ,די

ויברך "על אכילת מרור" ,ויאכלנו בלא היסבה ,אם

שיקח חתיכה קטנה מאד של מצה ומרור ,ויטבל

איחר ולא אכל מרור עד חצות ( 00:42בערך בשעון קיץ)

אותה בחרוסת ויאכל ,ואם קשה לו מאד ,רשאי

יאכל את המרור אך לא יברך "על אכילת מרור".

לוותר על הכורך ,ולא יצער עצמו ,כי אין זה

ברכת בורא פרי האדמה :אין מברכים על המרור

אלא לזכר בלבד ,פשוט שאם לא מספיק 'כורך'

מרור :יקח "כזית"

החרוסת מעליו,

(עשרים ושבע גרם)

"בורא פרי האדמה" ,מאחר ובירכנו על
הכרפס ופטרנו את המרור ,ואף אם יצא בינתיים
לחוץ

(שבדיני ברכות ,היציאה נחשבת כהיסח הדעת ומצריכה

לכל המסובים מהמצה התחתונה ,יקח מהמצות
המוכנות לו מקודם ,וכנזכר לעיל ב'מוציא מצה,
וכן יעשה ב'אפיקומן.

ברכה שוב) ,אין צריך לברך ,שכיון שחייבים מן הדין

שולחן עורך :יערוך שולחנו ויסעד לבו בשמחה

לאכול מרור ,הרי זה כמאכל הבא מחמת הסעודה

כיד ה' הטובה עליו ,מכל מקום החכם עיניו

שאין מברכים עליו ,כי נפטר בברכת "המוציא".

בראשו לא ימלא את כריסו בסעודה כדי שיאכל

לטיט

את האפיקומן לתיאבון ,יאכל שני תבשילים

שהשתעבדו בו ישראל למצרים ,ולכן

בסעודתו אחד זכר לקרבן פסח והשני זכר לקרבן

מנהג ישראל קדושים לעשות החרוסת עבה

חגיגה ,אין לאכול בשר או עוף צלי בליל הסדר כי

כטיט ,כמו שכתב הרמ"א (תעג ס"ה) המנהג לעשותה

זה נראה כאוכל קדשים בחוץ

ומצווה

מפירות שנמשלו בהם ישראל ,תמרים רמונים

לאכול בשר בסעודתו אם רצה לאכול בהיסבה

תאנים תפוחים אגוזים ושקדים ועוד ,ויערב בהם

הרי זה משובח להראות דרך חירות ,אבל מן הדין

תבלין שלא נטחן היטב ,כדי שיהא בה גם זכר

אינו חייב להסב בסעודה ,נכון לומר דברי תורה

ויתן מעט יין אדם סמוך לטיבול

על השולחן וללמוד משניות מסכת פסחים ,אבל

חרוסת :חז"ל

לתבן

(רמב"ם)

תיקנו

לעשותה

זכר

(ש"ע תע"ו)

אם המסובים עייפים לא יאריך בדברי תורה.

בחרוסת ,זכר לדם
מהמצה

צפון :בגמר הסעודה אוכלים 'כזית' מהמצה

התחתונה שנשארה בקערה ,וכורכה עם

שחצה אותה בתחילת הסדר והניחה במפה,

"כזית" מרור ,ויטבלם בחרוסת ולא ישהם בתוכה,

ויכוין זכר לקרבן פסח וזכר למצה הנאכלת

כורך :יקח "כזית"

(עשרים ושבע גרם)
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עמו,

רדסה לילו חספ ברע

(ויש מחמירים לאכול שני כזיתים ,ודי לאכול שלושים

שיגביהנו מעל השולחן טפח (כעשרה ס"מ) ,ולפחות

והוא הנקרא "אפיקומן" ,ביאור המלה

בברכה הראשונה ,ולאחר מכן יאחז בו כשהוא

ושישה גרם)

"אפיקומן" ,במשנה מסכת פסחים (קיט ע"ב) אמרו

מונח על השולחן (שיבת ציון ח"א עמ' רצ"ג).

"אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן" .ופירשו

יעלה ויבוא :ישים לב שלא ישכח יעלה ויבוא

בגמרא שכשנפטרים מהסעודה אין אומרים
הוציאו והביאו מיני מתיקה ,כדרך שרגילים בשאר
ימות השנה להביא קינוחים לאחר הסעודה ,אוכל
את האפיקומן לבדו ללא שום ליפתן ,ויאכלהו
לתאבון ,אבל אם היה שבע כל כך עד שקץ
באכילתו ,לא יצא ידי חובה ,שאכילה גסה אינה
אכילה ,יאכל את האפיקומן קודם חצות ( 00:42בערך

בשעון קיץ) ואם אכל אחר חצות יצא בדיעבד ,קודם
שיאכל את האפיקומן יאמר "זכר לקרבן פסח
הנאכל על השבע" ,ויאכל בהיסבה ואם שכח ואכל
בלא היסבה ,וקשה לו לאכול שנית יצא ,שכח
לאכול אפיקומן ,ונזכר אחר שעשה מים אחרונים
או שאמר 'בואו ונברך' ,יאכלהו מיד בלי ברכת
"המוציא" ,ואם התחיל ברכת המזון ,יסיים את
הברכה ,ולא ישתה כוס שלישי ,אלא יטול ידיו (ולא

יברך על הנטילה אם אוכל רק כזית) ,יברך "המוציא" ויאכל
ויברך שוב ברכת המזון ,וישתה כוס שלישי ,ואם
נזכר אחר ששתה כוס שלישי ,אפילו נזכר במשך
הלילה

(אם לא אכל עוד מהמצה השמורה בתוך הסעודה ,שאז

זה נחשב לו

כאפיקומן) ,יטול ידיו יאכל ,ויברך ברכת

בברכת המזון ואם טעה ולא אמר ,אם
נזכר כשאמר 'ברוך אתה ה'' ,קודם שסיים 'בונה
ירושלים' ,יאמר 'למדני חקיך' ,שיראה כאומר
פסוק ,ויחזור לומר 'יעלה ויבוא' ,ואם נזכר אחר
שחתם 'בונה ירושלים' ,יאמר בשם ומלכות:
"ברוך אתה ה' ,א-להינו מלך העולם ,אשר נתן
[בשבת :שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה
לאות ולברית ו] ימים טובים לעמו ישראל לששון
ולשמחה ,את יום חג המצות הזה ,את יום טוב
מקרא קדש הזה ,ברוך אתה ה' ,מקדש [בשבת:
השבת ו] ישראל והזמנים" ,והוא הדין אם התחיל
ברכה רביעית ואמר 'ברוך אתה ה' ,א-להינו מלך
העולם' ונזכר קודם שאמר 'לעד האל אבינו',
שיאמר שם את הנוסח הקודם 'אשר נתן' ,אך
אם נזכר אחר שאמר תיבת 'לעד ' ,חוזר לתחילת
ברכת המזון והוא הדין בכל זה באישה ששכחה.
(ש"ע קפח ס"ו) ,בגמר ברכת המזון ,מברך 'בורא פרי
הגפן' על הכוס השלישית ושותה בהיסבה ואם
לא היסב חוזר ושותה.

המזון בלי כוס ,אסור לאכול אחר האפיקומן כלום,

הלל :אחר ששתה כוס שלישי ימזגו לו כוס רביעי

כדי שיישאר טעם המצה בפיו ואם טעה ואכל

ויאמר את ההלל בשמחה ובהתלהבות רבה,

ועדיין לא בירך ברכת המזון חוזר ואוכל אפיקומן.

ויזהר לסיים אותו לפני חצות ,ולא יאמר אותו

ומותר לשתות אחר האפיקומן תה או קפה וכל

כשהוא מתנמנם ,יאחז את הכוס בעת אמירת

משקה שאינו משכר ,וכן בין כוס שלישי לרביעי

ההלל ,נוהגים למזוג כוס של אליהו הנביא זכור

מותר וכל שכן לאחר הסדר ,ובני אשכנז מחמירים

לטוב לפני אמירת "שפוך חמתך אל הגויים"

בזה ,אלא אם כן נשאר אחר הסדר ללמד ולספר

נוהגים שיהיה הגביע מכובד ביותר שהוא כוס

ביציאת מצרים ,שרשאי לשתות לצורך לימודו.

של ישועה על הגאולה העתידה ,כוס זה בא לרמז

ברך :יעשה מים אחרונים יטול ידיו למים אחרונים

שאנו מאמינים כשם שגאל הקב"ה את אבותינו

עד קשרי האצבעות (הליכו"ע ח"ב מה) ,ישטוף

ממצרים ,כך גם יגאל אותנו במהרה וישלח לנו את

את הכוס מבחוץ וישפשף מבפנים ,יתן בו יין,

אליהו הנביא לבשר לנו את הגאולה ,משאירים

ויאחזהו ביד ימין ,ויברך עליו ברכת המזון ,וטוב

את הגביע הזה מלא יין על השולחן כשהוא
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מכוסה עד הבוקר ,ומחזירין אותו לבקבוק ועליו

למלאותו משיורי כוסות בעה"ב ,ושותה ממנו

מקדשין בבוקר החג ,יש נוהגים לפתוח את הדלת

בתוך הסעודה .יש נוהגים לשורר פיוטים אחר

קודם אמירת "שפוך חמתך אל הגויים" כדי לזכור

ההגדה כגון "חד גדיא" "אחד מי יודע" ,ונוהגים

שהלילה ליל שימורים "ליל המשומר ובא מן

לומר "שיר השירים" אחר סדר ליל פסח ומנהג

המזיקין" ,חותמין ההלל בברכת "יהללוך" בא"י

יפה הוא ,חייב אדם לעסוק בהלכות חג הפסח

מלך מהולל בתשבחות ,אבל בברכת "ישתבח"
שאומר קודם "יהללוך" אינו חותם ,ישתה כוס
רביעי בלי ברכה בהיסבה ואח"כ יברך ברכה מעין
שלש.
נרצה :נוהגים למזוג כוס נוספת ,וקורין אותו "כוס

ובספור יציאת מצרים ובניסים שעשה הקב"ה
לאבותינו עד שתחטפנו שנה

( ש"ע תפ"א סע' ב')

וכל המרבה לעסוק בספור יציאת מצרים הרי זה
משובח ,אם עשה הסדר כראוי יהיה רצוי לפני
השי"ת ,וכשם שזכינו לסדר אותו השנה ,כך נזכה
לסדר אותו כהלכתו עם קרבן הפסח במהרה

של אליהו" לרמז שאנו מאמינים שכשם

בימינו אמן ויקויים בנו "כימי צאתך מארץ מצרים

שגאלנו השי"ת ממצרים הוא יגאלנו עוד ,וישלח

אראנו נפלאות" ,יהי רצון שיגיענו ה' א-לוהינו

לנו את אליהו לבשרנו (מ"ב סי' ת"פ ס"ק י') ,והגר"ח

במהרה לבניין בית המקדש ונזכה לאכול שם מן

פלאג'י זצ"ל כתב שמנהג בני ספרד שמניחים

הזבחים ומן הפסחים ונודה לה' על גאולתינו ועל

את הכוס על השולחן עד הבוקר .ויש שנהגו

פדות נפשינו.

יום טוב וחול המועד
תפילות יום טוב :טעה בתפילה ואמר 'אתה חונן'
במקום 'אתה בחרתנו' ,יסיים את הברכה ,ויחזור
ל'אתה בחרתנו' ,אבל אם אמר רק תיבת 'אתה' ,אף
שחשב שהיום חול והיה בדעתו לומר 'אתה חונן',

שעד סוף הקדיש (חזו"ע חנוכה עמ' רכ"ד).
י"ג מדות :אין לומר י"ג בעת פתיחת ההיכל ,מפני
קדושת המועד והשמחה שבו( .חזו"ע סוכות עמ' תל"ז).

ימשיך 'אתה בחרתנו'( ,כדין הטועה בשבת) ,המתפלל

מוריד הטל :מתחילים לומר 'מוריד הטל' ממוסף

ביום טוב ,ופתאום מצא את עצמו בברכת 'מודים',

של יום טוב ראשון ואם טעה ואמר 'משיב הרוח

והסתפק אם אחר 'יעלה ויבוא' סיים על הסדר

ומוריד הגשם' אם נזכר כשאמר 'ברוך אתה ה'',

('ותחזינה

יאמר 'למדני חקיך' ,ויחזור ל'אתה גיבור' אבל אם

'והשיאנו' ,או שהמשיך 'ואתה ברחמיך'
עינינו'  -לבני אשכנז)

כמו בראש חדש וחול המועד,

סיים 'מחיה המתים' חוזר לראש התפלה.

(ילקו"י

צריך לחזור לומר 'והשיאנו' ולהמשיך משם על

ח"א עמ' רמ"ג) ,מי שהסתפק אם אמר 'מוריד הטל'

הסדר ,ואם סיים תפילתו והסתפק כן ,חוזר לראש

או 'משיב הרוח ומוריד הגשם' בתוך שלשים יום

ומתפלל שוב (חזו"ע סוכות).

לאמירת 'מוריד הטל' [עד י"א באיר] חוזר ,כי מן

הלל :אסור להפסיק בדיבור באמצע ההלל ,אולם
השומע ברכה מחבירו או חצי קדיש קדושה או
'ברכו' ,אפילו סמוך ממש לברכת 'יהללוך' ,יענה,
ובהלל של חול המועד למנהג בני ספרד שאין
מברכים עליו ,רשאי לענות גם את שאר האמנים

הסתם מתוך הרגל לשונו אמר 'משיב הרוח ומוריד
הגשם' ,אבל לאחר שלשים יום ,אם הסתפק אינו
חוזר שמן הסתם לאחר תשעים תפילות שישנן
במשך שלשים יום ,התרגלה לשונו לומר 'מוריד
הטל' ,עצה טובה שביום טוב ראשון של פסח
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יאמר תשעים פעם "מחיה מתים אתה רב להושיע

להשתמש בהם לכתחילה ללא חשש

מוריד הטל" ,ומכאן ואילך אם הסתפק אם אמר

הראש"ל רבנו עובדיה יוסף הגר"י נויברט והגר"ש וואזנר זצ"ל),

גשם או טל אינו חוזר ,כיון שהתרגלה לשונו ומן

מי שיש לו כיריים עם הצתה אלקטרונית ומבשל

הסתם הזכיר 'טל' ,וטוב שיאמר כן מאה ואחת

ביו"ט ע"י העברת אש ,צריך לנתק את הכיריים

פעם (ש"ע ש"ע קיד סעיף ט).

מהחשמל בערב יום טוב כדי שלא יהיה ניצוץ

ברכנו :במוצאי יום טוב ראשון ,מתחילים לומר
בתפלת ערבית "ברכנו".
ספירת העומר :לאחר תפלת ערבית במוצאי יום
טוב ראשון ,מתחילים לספור את העומר ונהגו
לקרוא קודם לכן את סדר קצירת העומר כפי
שמובא במחזורים.
הלכות חג בחג :משה רבנו תיקן לישראל שיהיו
דורשים את הלכות החג בכל ימי החג ,לבד ממה
שדרשו קודם לחג ,לכך יש לארגן שיעורים בהלכה

(כן פסקו מרן

בשעת ההדלקה.
הדלקת חשמל ביו"ט :אין להדליק חשמל ביום
טוב ,כיון שמדליק אש חדשה ,ולכן יש להעיר
בנחת ובנעימה לאותם המקילים בזה ותבוא
עליהם ברכת טוב.
תנור אפיה :הרוצה לאפות בתנור עופות ותפוחי
אדמה וכיוצא ,יפעיל את התנור מערב החג על
שעון שבת ,וייתן את המאכלים בחג בתנור,
והתנור יידלק ויכבה מאליו.

מפי הרבנים שליט"א ,ולחזק את לב ישראל

עישון ביו"ט :יש אוסרים לעשן סיגריות ביום טוב,

באמונה בביאת המשיח ובגאולה הקרובה בעזרת

כיון שאין זו הנאה השווה לכל אדם ,ולהלכה אדם

ה'( .מסכת מגילה ד .משנ"ב סי' תכ"ט ס"ק א'-חזו"ע יו"ט).

שאם לא יעשן יגרם לו צער ,יש להקל לו ,אבל

הלכות יום טוב :כל המלאכות האסורות בשבת
אסורות ביום טוב חוץ ממלאכות שהן "אוכל
[צורך] נפש" כלומר לצרכו של האדם ,ובלבד
שיהיו אותן המלאכות מצויות ושוות אצל כל אדם,

אותם החובבים סיגריות מדי פעם ,ימנעו מלעשן,
וצריך לדעת כי העישון מזיק מאוד לבריאותו של
האדם ,ויש חשש גדול שעובר על "ונשמרתם
מאד לנפשותיכם".

כבישול ,והדלקת הנר כדי להאיר את החשכה ,אבל

כיבוי האש ביו"ט :אסור לכבות אש ביום טוב,

מלאכות המשמשות בעיקר לאנשים מסוימים

כל שאין בכיבוי צורך אוכל נפש ולכן המדליק

בלבד כמפונקים ומעונגים אין היתר לעשותן ביום

גפרור להדלקת נר או גז ,יניח את הגפרור בעדינות

טוב.

שיכבה מאליו.

הדלקת האש ובישול :אסרו חכמים להדליק אש

כבוי גז ביו"ט :אסור לכבות את הגז ,אולם מותר

חדשה ביום טוב ,כאש היוצאת ממצית וגפרורים,

לכבותו על ידי גורם אחר ,כגון שימלא קומקום

אבל התירו להדליק מאש שכבר נמצאת ,ולכן

קטן במים על גדותיו ויניחהו על האש שירתח,

כל אדם יכין מערב יום טוב 'נר נשמה' דלוק כדי

ויגלשו המים וישפכו על הגז ותכבה האש ,ואז

שיוכל להדליק ממנו לבישול לאורה ולכל צרכיו.

יסגור את כפתור הגז ,ויקפיד לשתות את המים

כירים של גז :מותר ביום טוב לפתוח את כפתור
הגז ולהבעירו מאש קיימת ואף כירים שיש בהם
חיישני בטיחות [שיצאו בשנים האחרונות] מותר

שרתחו ,כי אסור לבשל שלא לצורך אם יש לו
מיחם מים נמצא איפוא שאינו צריך את המים
שמרתיח ,לכן ישתדל להרתיח ביצה וימתין
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שיגלשו המים ויאכל את הביצה ,היום יש שעון

בעיני האנשים ,שהרי מותר להדליק מאש לאש,

לכיבוי גז הנקרא חגז ומותר לערוך אותו לפי הזמן

ומותר לבשל ,לכך חששו חכמים שמא יזלזלו

הדרוש לו לבישול ,את השעון צריך לכוון לפני

העם בקדושת היום ,והחמירו במוקצה שלו יותר

הדלקת הגז ע"י העברת אש דולקת מערב החג .

משבת ,אבל כשחל בשבת ,שישנה חומרת שבת,

(להכניס את הפטנט לכיבוי ע"י כפית).

לא הוצרכו להחמיר במוקצה מצד היום טוב עצמו,

הנמכת האש ביו"ט :תבשיל שתחילת בישולו הוא
על אש גבוהה ,ולאחר מכן צריך לבשלו על אש
נמוכה ,כמו תבשיל אורז וכיוצא ,מותר להנמיך
את הגז כדי שיתבשל כהוגן ולא יישרף ,שכיון
שהתירו חכמים מלאכה שהיא לצורך אוכל נפש,
הותר גם להנמיך ,ולא הצריכו להדליק אש חדשה
נמוכה,

(כן פסק הגאון רבי משה פיינשטיין בספרו אגרות משה

ח"א סי' קט"ו ,וח"ד סי' ק"ג) וחיזק את ההיתר בטוב טעם

קליפות הראויות למאכל בהמה כקליפות בננות
אבטיח מלון וכיוצא ,הגם שבשבת אינן מוקצה
ביום טוב הרי הן מוקצה ,ואסור לטלטלן ביד אלא
על ידי מגב או סכין וכדומה,מותר להניח בצלחת
ריקה אפילו קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה,
אלא שמאחר ובצלחת ישנן עתה קליפות שהן
מוקצה ,היאך יפנה אותן מהצלחת? ישנן כמה
אפשרויות:

ודעת על פי רבותינו הראשונים ,וכן התיר הגאון

א .ירים את הצלחת מעט מצידה אבל לא לגמרי,

רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי ,וכן כתב

וינער את תכולת הצלחת אל המפה

בשו"ת קנין תורה ,ועוד פוסקים רבים.

פעמית שזורק אותה).

מלאכת בורר ביום טוב :מקילים בה יותר משבת,

ב .יתן מאכל כל שהוא בצלחת ,ואז מותר יהיה

וכגון שיש אוכל ופסולת מעורבים ,אף על פי

להרים את הצלחת לגמרי אגב מאכל ההיתר,

שבשבת מותר להוציא 'ביד' רק את 'האוכל מתוך

ולזרוק את הקליפות לאשפה.

הפסולת' ,ובתנאי שיאכל אותו 'לאלתר' (מיד) ביום
טוב הקילו ,שאם קל יותר להוציא את הפסולת,
יוציא את הפסולת ,ובתנאי שיברר לצורך יום טוב,
ואף אם אינו אוכל לאלתר.
טוחן :מותר לחתוך ירק דק דק להכנת סלט ,אף
אם אינו אוכלו לאלתר ,לא כן בשבת שאסור
לחתוך את הירק דק דק ,אלא אם אוכלו לאלתר.

(כגון במפה חד

ג .אם צריך את המקום בשולחן שעליו מונחת
הצלחת ,מותר להרים את הצלחת ולזרוק את
הפסולת לאשפה ,אף מבלי לתת מאכל בצלחת.
(ש"ע סי' שח סע' כ"ז-חזו"ע שבת ח"ג עמ' ע"ב).
מוקצה לצורך אוכל נפש :מכיון שהתירה התורה
מלאכת אוכל נפש ביום טוב ,גם חכמים התירו
לטלטל מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש ,כגון

סוחט :אסור לסחוט פירות העומדים למשקה

אם מונחות אבנים על דברי מאכל ,שבשבת אסור

כגון זיתים ענבים תפוזים אשכוליות וכל כיוצא

להוציא את האבנים כיון שהאבנים הן 'מוקצה

בהם ,אבל לימונים מותר לסחוט בכל אופן ,שהרי

מחמת גופן' ,ואסור לטלטלן אפילו לצורך מקומן,

אפילו בשבת מותר לסוחטם.

מכל מקום ביום טוב ,לצורך אוכל נפש התירו

מוקצה ביו"ט :מוקצה ביום טוב החמירו בו יותר
משבת כדלהלן ,אבל כשחל יום טוב בשבת ,דיניו
כמו בשבת ,והטעם בזה מכיון שיום טוב קל

חכמים להוציאן ,אף על פי שביארנו לעיל שאסור
להדליק אש מגפרורים ,מכל מקום הגפרורים
אינם מוקצה ביום טוב ,ומותר להשתמש בהם כדי
להדליק מאש מצויה.
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רחיצה :אסור לחמם מים ביום טוב כדי לרחוץ

לעקור רגליו ,חוזר לתחילת העמידה ,ודין זה

בהם את כל הגוף ,כיון שאין זו הנאה השווה לכל

אפילו בתפילת ערבית,

נפש(,שהרי לא כל אדם רוחץ את כל גופו בכל יום)

אמנם

מותר לחמם מים כדי לרחוץ את פניו ,ידיו ורגליו
בלבד (ש"ע תקי"א סע' ב').

(ולא כמו בראש חדש שבערבית

לא חוזר) (ש"ע ת"צ סע' ב' .חזו"ע חנוכה).
הוצאת ס"ת בחוה"מ :בימי חול המועד מוציאים
שני ספרי תורה ,בראשון קוראים ג' עולים

מים שהוחמו מערב יום טוב :לבני ספרד מותר

ולא אומרים קדיש ,הרביעי קורא בספר השני

לרחוץ בהם את כל הגוף ,והוא הדין שמותר

"והקרבתם אשה עולה" ואומרים חצי קדיש,

להתרחץ במים חמים שהתחממו בדוד שמש,

בספר השני הקריאה שווה בכל הימים ,אבל בספר

שלא אסרו חכמים אלא לחמם את המים ביום טוב,

הראשון כל יום קוראים קריאה אחרת כדלהלן:

אבל כל שהתחממו מערב יום טוב או שהתחממו
מאליהם ,מותר לרחוץ בהם
חזו"ע שבת

(ש"ע סי' תקי"א סע' ב'-

פ"ז) ,כל ההיתרים הנ"ל להתרחץ במים

חמים ,הם דווקא באמבטיה פרטית שבבית ,אבל
בבית המרחץ של רבים (מקוה) ,גזרו חכמים שלא
להתרחץ בו אפילו פניו ,ידיו ורגליו לבד ,מפני
שהיו בלנים רשעים שמחממים מים ביום טוב

סדר קריאת התורה בחול המועד (פסח תשע"ט).
יום א' דחוה"מ (יום ראשון) קוראים "שור או כשב או
עז" (תורא) (פרשת אמור כ"ב פסוק כ"ו).
יום ב' דחוה"מ (יום שני) קוראים "קדש לי כל בכור"
(בוכרא) (פרשת בא י"ג).

באיסור ,והיו אומרים שחיממו את המים מערב

יום ג' דחוה"מ

יום טוב ,ואולם במים צוננים מותר אפילו במרחץ,

את עמי" (בכספא) (פרשת משפטים כ"ב פסוק כ"ד).

מנהג בני אשכנז להחמיר שלא לרחוץ את כל הגוף
כאחד ,אפילו במים חמים שהתחממו מערב יום
טוב ,ואמנם יש להקל לרחוץ כל איבר ואיבר לבדו,
ולצורך תינוק ,יש להקל לרוחצו במים חמים
(הרמ"א סי' תקי"א סע' ב' ומשנ"ב).
יעלה ויבוא בחוה"מ :בשחרית של ימי חוה"מ
מתפללים מוסף כמו ביו"ט אלא שביו"ט אומרים
"את יום טוב מקרא קודש" ובחוה"מ אומרים "את
יום מקרא קודש" ,מזכירים 'יעלה ויבוא' בשחרית,

(יום שלישי)

יום ד' דחוה"מ

(יום רביעי)

קוראים "אם כסף תלוה

קוראים "פסל לך"

(פסל)

(פרשת כי תשא ל"ד).
יום ה' דחוה"מ

(יום חמישי)

קוראים "וידבר ה' אל

משה במדבר סיני ויעשו בנ"י את הפסח במועדו"
(במדברא) (פרשת בהעלותך פרק ט').
קריאת התורה :אם טעו בימי חול המועד וקראו
בתורה קריאה של יום אחר של פסח ,אין צריך
לחזור ולקרא את הקריאה של אותו יום ,כי אין

מנחה וערבית ,ואם טעה ולא אמר אם ניזכר

סדר הקריאות מעכב.

לציון' ,יסיים 'למדני חקיך' ,ויחזור לומר 'יעלה

ט"ז בניסן :טוב להוסיף מאכל מיוחד בסעודה

כשאמר 'ברוך אתה ה'' כדי לומר 'המחזיר שכינתו
ויבוא' ,אך אם כבר אמר 'המחזיר שכינתו לציון',
יאמר 'יעלה ויבוא' לפני 'מודים' ,ואם התחיל
אפילו תיבה אחת 'מודים' ונזכר ,חוזר לתחילת
ברכת 'רצה' ,והוא הדין כשנזכר בהמשך התפילה
קודם שבא לעקור רגליו ,אבל אם ניזכר כשבא

ביום ט"ז ניסן לזכר אסתר שהזמינה את אחשורוש
והמן למשתה ובאותו יום תלו את המן על העץ
כמו שנרמז בפסוק "וישבות המן ממחרת"

(של"ה,

מג"א ,חק יעקב).
הנהגת היהודי בחול המועד :כתב הרמב"ם

(פ"ו
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הי"ז)" :מצות עשה מן התורה להיות

המושכים את הלב ,אשרי חלקם ומה נעים גורלם,

שמח וטוב לב במועד ,הוא ואשתו ובני ביתו וכל

ובאמת כמה יקר דבר זה בעיני ה' ,בפרט שאנשים

הנילוים אליו ,ואף על פי שאכילה ושתיה במועד

רבים נשארים בימים אלו בביתם ,ואמרו חז"ל

מצוות עשה היא ,לא יאכל וישתה כל היום כולו,

(מסכת כתובות נט ע"ב) "בטלה מביאה לידי שיעמום"

אלא כך היא הדת בבוקר משכימים כל העם לבתי

(שיגעון) ,ובאים לידי ריב ומחלוקת חס ושלום,

כנסיות ומתפללים ,וחוזרים לבתיהם ואוכלים,

אך על ידי שהולך מביתו לשיעור תורה ,ראשית

והולכים לבתי מדרשות קוראים ושונים עד חצי

מקיים מצוות תלמוד תורה ששקולה כנגד כל

היום ,ואחר חצי היום מתפללים מנחה וחוזרים

המצוות ,שנית,כששב לביתו ,כולו שש ושמח

לבתיהם לאכול ולשתות שאר היום" ,אמרו חז"ל

שניצל את זמנו לתורה ויראת שמים ,ואשרי בית

(משלי

שאביהם נותן להם דוגמא אישית לניצול הזמן,

מאי דרשי ביה? כדרב המנונא

ואשרי האישה המדרבנת את בעלה בנועם ובחיבה

דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא

לקביעת עיתים לתורה ,שעליה אמר שלמה המלך

על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון,

"חכמות נשים בנתה ביתה" ,אשרי

מהלכות יו"ט

(מסכת סנהדרין ז ע"א)
פרק י"ז פסוק י"ד)

פוטר מים ראשית מדון

בספר פלא יועץ לרבי אליעזר פאפו זצ"ל

(מערכת

עדות ,מערכת שבת) ואם יאמר אדם שנפשו עגומה על
שאין לו עושר כדי שלא להיות נצרך להיות טרוד
על המחיה והכלכלה ולהיות רק עסוק על התורה
ועל העבודה ,עדות יש אם בשבתות וימים טובים
וחולו של מועד וכל שעה שהוא פנוי אינו מפנה
לבטלה אלא יושב לומד ועוסק בעבודת השם
יתברך שמו ,כי לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא
לעסוק בתורה ,אז יאמנו דבריו והקב"ה קובע לו

ע"ה

(משלי יד א)

חלקה ומה נעים גורלה ,ותישא ברכה מאת ה'.
שמחת החג :כתב הרמב"ם "וכשאוכל ושותה
ושמח במועד ,לא ימשך ביין ושחוק וקלות
ראש ,ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ,ירבה במצוות
השמחה ,שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש,
אינם שמחה אלא הוללות וסכלות ,ולא נצטוינו
על הוללות וסכלות ,אלא על השמחה שיש בה
עבודת יוצר הכול.

שכר כי כן מידתו יתברך ,שאם חשב אדם לעשות

ימי חול המועד :צריך לכבדם בבגדים נאים

מצווה ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו

ובמאכל ובמשתה מיוחדים ,ואמרו חז"ל

(אבות פ"ג

עשאה ,ואם לא יעשו כן כשיאמרו לכשאפנה

מי"א)

אשנה יושב בשמים ישחק ילעג למו ,וכבר פירשו

תורה ומעשים טובים ,אין לו חלק לעולם הבא,

בזה הקדמונים קרא דכתיב "כי אקח מועד אני

ופירש רש"י המבזה שנוהג במועד מנהג חול

מישרים אשפוט" (תהילים ע"ה) ,שמי שמאבד הזמן

באכילה ושתיה ,כתב בספר החינוך

ואינו עוסק בתורה בשבתות ובמועדים טובים

"משורשי מצוה זו של שמחת החג ,לפי שטבע

ענוש יענש ,גם על ימי החול ואין לו מקום פטור,

האדם לשמוח לפרקים ,כמו שהוא צריך אל המזון

באמרו שהיה טרוד על המחיה ועל הכלכלה,

אל המנוחה ואל השינה ,ורצה הא-ל לזכותינו

שהרי שבתות ומועדים יוכיחו כי אין בפיהו נכונה

אנחנו עמו וצאן מרעיתו ,וציוונו לעשות השמחה

עכ"ל ,מה טוב ומה נעים מה שנהגו בכמה קהילות

לשמו ,למען נזכה לפניו בכל מעשינו ,והנה קבע

קדושות להתאסף בימי חול המועד כשעתיים

לנו זמנים בשנה למועדים ,לזכור בהם הניסים

בבוקר ,ומביאים חכם שימסור שיעור בהלכות

והטובות אשר גמלנו ,ואז בעתים ההם ציוונו

החג מתובלים בדברי אגדה ,משלים ומעשיות

לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו וימצא

המבזה את המועדות ,אף על פי שיש בידו

(מצוה תפ"ח)
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לנו תרופה גדולה ,בהיות שובע שמחות לשמו

רבי אבא בר ממל אילו היה מי שימנה עמי הייתי

ולזכרו ,כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר ,לבל נצא

מתיר לעשות מלאכה בחולן המועד ,כי כלום

(ש"ע

אסרו לעשות מלאכה בחול מועד אלא כדי שיהיו

תכ"ז) כל שמחה הראויה לאדם לכל דבר המשמחו,

אוכלים ושותים ועוסקים בתורה ,והם אוכלים

חייב לעשותה ברגל ,וכל דבר שבליבו מוצא בו

ושותים ופוחזים (ירושלמי מועד קטן פ"ב הלכה ג') ומכאן

שמחה וקורת רוח באכילה ובשתייה ובכל דבר

נראה שיש איסור גדול בשחוק וקלות ראש בחול

ששימחה היא לו ,חייב לעשות ברגל ,וכשם

המועד יותר מעשיית מלאכה בו ,שכל כוונת

שחייב לשמח עצמו ,כך חייב לשמח את בניו ובני

התורה בנתינת המועדות להידבק בה' יתברך

ביתו ,דכתיב ושמחת בחגך אתה ובנך וגו'.

ובתורתו (חזו"ע יו"ט עמ' קע"ג).

עבודת ה' האמיתית במועדים :דבר ידוע הוא

דבר האבד :שאם לא יעשהו בחול המועד יבוא

שהעבודה השלמה היא עבודת הנפש עם עבודת

לידי הפסד ,מותר לעשותו בחול המועד בלי שינוי

הגוף ,ועבודת הגוף היא להתענג במאכל ומשתה,

(ובלבד שלא יהיה בעשייתו טירחה יתירה) ,ואפילו בהפסד

כמו שכתוב בתורה במצוות המועדים 'וזבחת

מועט יש להקל .ואם הסחורה שווה עתה הרבה,

שלמים ואכלת שם' ועבודת הנפש היא להודות,

ואחר המועד תוזל ,נחשב כהפסד מן הקרן ומותר

לשבח ולזכור ניסיו ונפלאותיו ובשניהם יחד

למכרה בחול המועד ,ואפילו אם הדבר אצלו

(מסכת פסחים

בספק אם יבוא לידי הפסד ,או שמא לא יבוא לידי

חלקהו חציו לה' וחציו לכם .ובאותה שעה

הפסד ,מותר לעשותו בחול המועד (חזו"ע יו"ט קע"ג).

מדרך הישר יותר מדאי" ,כתב בספר היראים

תהיה העבודה שלמה ,כמו שאמרו
סח):

אפילו הדברים הגופניים שהם המאכל והמשתה
והתענוגים האחרים ,כולם נעשים רוחניים ,והם
עבודת ה' ,אבל אם חס ושלום אינו כן ,אלא מתכוון
להנאת גופו ,ואינו עובד לה' יתעלה העבודה
הראויה ,אינם מועדים ומקראי קודש ,ועל זה אמרו
חז"ל אלה הם מועדי בזמן שאתם עושים המצוות
ומקדשים המועדות באסיפות העם בבתי כנסיות,
ומהללים ומשבחים לה' ועוסקים בתורה ,אז 'אלה

תספורת :תספורת אסורה במועד ,ואפילו היה
אנוס ולא הספיק בערב החג ,או שהוא אבי הבן
או מוהל או סנדק ,אסור .אבל לסדר את השפם,
מותר לכל אדם ,גם אם התגלח בערב החג ורגיל
להתגלח בכל יום ,לא כדאי שיתגלח במועד

(כן

הורה מרן הראשון לציון זצוק"ל בשיעורו הקבוע במוצאי שבת
בלווין חול המועד פסח ה'תשע"ב).

הם מועדי' ,ואם לאו אינם מועדי אלא מועדיכם,

כביסה :אסור לכבס בגדים אפילו לצורך המועד.

וכמו שהשיב רבי עקיבא לאותו מין ששאל אותו,

ואולם מגבות ידיים ורחצה שמתלכלכים תמיד,

למה אתם עושים עתה מועדים ,והלא כתיב (ישעיה

מותר לכבסם ,וכן בגדי ילדים קטנים שדרכם

חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי ,היו עלי

להתלכלך תמיד בעפר ,מותר לכבסם ,ואין לצרף

לטורח? אמר לו חדשיכם ומועדיכם כתיב ,בזמן

עמהם בגדי גדולים למכונת הכביסה ,גרבים

שאתם מכוונים להנאת גופכם בלבד הם שנואים,

ולבנים הסמוכים לבשר שמחליפים מידי יום,

אבל אם אתם מכוונים לעבודתי ,אינם שנואים

מפני שמתלכלכים תמיד בזעה ,אם אין לו אחרים

ואינם עלי לטורח ,אלא אהובים וחביבים הם

להחליף ,מותר לכבסם במכונת כביסה ,ובגד

לפני".

שהתלכלך בכתם ,מותר לנקותו בחומרי ניקוי,

א' י"ד)

מלאכה בחול המועד-מטרת חול המועד :אמר

שאין זה בכלל כיבוס שאסרו חכמים.
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צחצוח נעלים ושטיפת הרצפה :מותרים במועד
שאינם בכלל כיבוס.

והן במחשב.
עליה לרגל :הן אמת שעיקר מצות עליה

גזיזת ציפורנים :מותר לגזוז ציפורנים במועד,

לרגל הייתה בזמן בית המקדש ,שהיו מביאים

ומנהג בני אשכנז להחמיר בזה.

קרבנות ככתוב בתורה ,מכל מקום ,גם בזמן הזה

תפירה גיהוץ צילום :אם הצטרך לתפור בגדו
בחול המועד ,ואינו אומן במלאכת התפירה,
רשאי לתפור ,מותר לגהץ בגדים ,וכן מותר לצלם
במצלמה בחול המועד.

מצווה לעלות לירושלים ולכותל המערבי ,מפני
שקדושתן קיימת לעולם מפני השכינה שנאמר
(מלכים א' ט')

"והיו עיני ולבי שם כל הימים" .וכן

אמרו במדרש

(שיר השירים רבא ב')

מעולם לא זזה

שכינה מכותל המערבי ,וכן כתב הרמב"ם (פ"ו מבית

רכב :אין לתקן רכב במעשה אומן ,אפילו כדי

הבחירה הלכה ט"ז) ,שקדושת בית המקדש וירושלים

להעביר בו מאכלים ,כל שאפשר להעביר בדרך

לא בטלה לעולם .ובספר חסידים (ש"ע תר"ל) מובא

אחרת ,אבל תיקון שאינו מעשה אומן ,כגון

שרבנו האי גאון היה רגיל לעלות מבבל לירושלים

להחליף גלגל מותר.

בחג הסוכות מידי שנה בשנה ,והיה מקיף את הר

פועל :שאם יתחמק מלעבוד יש חשש שיפטרוהו,
רשאי להמשיך לעבוד ,כל שאינו יכול לקבל
חופשה על חשבון חופש שנתי המגיע לו ,שוודאי
נחשב דבר האבד.

הזיתים ביום הושענא רבא שבע פעמים,
התשב"ץ ח"ג ש"ע ר"א)

(בשו"ת

כתב והעידו מגידי אמת ,כי

עדיין נשארו מהניסים שהיו בירושלים בזמן
המקדש ,שלא אמר אדם לחברו צר לי המקום,
כי בית הכנסת שבירושלים שצריכה למעט

חנות :בעלי מכולת ומוכרי ירקות וכיוצא ,רשאים

אנשי המקום הדרים שם ,מתמלאת מפה לפה

לפתוח את חנותם ,כיון שידוע שקונים לצורך

בעת התקבץ עולי הרגל החוגגים בחג השבועות

המועד ,שהרי מוצרי החלב והירקות אינם

יותר משלוש מאות איש ,וכולם נכנסים ויושבים

מתקיימים זמן רב ,אבל מוכרי פירות יבשים ,אורז

רווחים ,כי עדיין היא בקדושתה (יחו"ד ח"א סי' כ"ה),

וכדומה שמתקיימים זמן רב ,ימכרו בצינעה ,שאם

ויש להזכיר ולהזהיר ,שהכניסה לשטח הר הבית

הייתה החנות פתוחה לרשות הרבים ,פותח דלת

כיום אסורה בהחלט ,מאחר וכולנו טמאי מתים,

אחת ונועל אחת ,שלא יחשדוהו שמוכר לחל.

והנכנס לבית המקדש כשהוא טמא מת ,חייב

ומכל מקום בערב שביעי של פסח ,מותר למכור

כרת .ובעזרת ה' בקרוב ,שיבוא משיח צדקנו,

(ש"ע תקל"ט סע' י'-י"א)

ונטהר כולנו באפר פרה אדומה ,ניכנס בשמחה

בפרהסיא ,מפני כבוד יום טוב

כתיבה :כתיבה רגילה שלנו (שלא מקפיד שתהיה מתוקנת
ויפה)

או במחשב ,מעשה הדיוט היא ,ומותרת

לצורך חול המועד ,וכן מותר לתת לילדים קטנים
לצייר ולצבוע

(מבקשי תורה

תקכ"ו) ,מותר ומצווה

לכתוב חידושי תורה בחול המועד ,הן בכתב יד

ובטוב לבב לבית המקדש השלישי ,שירד בנוי
מן השמים ממעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא.
ועל כן לא יתפתה אחר אותם חוטאים ומחטיאים
את הרבים ,שבנו כניסה מיוחדת להר הבית ,ועמי
הארצות מתפתים להיכנס לשם .וה' הטוב יכפר
בעד (יחו"ד ח"א-ש"ע כ"ה).
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עירוב תבשילין
השנה בעז"ה יחול חג שביעי של פסח בימים

בשעה שמניח את העירוב בערב החג מברך:

חמישי ושישי על מנת שיהיה אפשר לבשל

בא"ה אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על

מיום טוב לשבת חובה לעשות עירוב תבשילין,

מצוות עירוב .ויסיים" :בהדין עירובא יהא שרי

לכן צריך להניח כזית

( 27גרם)

פת ותבשיל אפשר

ביצה קשה מערב יום טוב דהיינו יום חמישי לפני
כניסת החג.

לנא לאפויי ולבשולי ולאדלוקי שרגא ולמעבד
כל צרכנא מיום טוב לשבת"

לאפות ולבשל ולהדליק נר הנר ולעשות כל צרכינו מיום טוב
לשבת)

מעיקר הדין אחר שכבר הכין כל צורכי שבת ביום
שישי יכול לאכול את הפת והתבשיל של
העירוב ,טוב לאכול את העירוב בליל שבת או
בסעודה שלישית.

(בעירוב זה יהיה מותר לנו

אם אינו מבין ארמית יאמר בלשון הקודש

או בכל לשון שמבין.
אם הכין כל צרכי החג ושבת לפני כניסת החג ואינו
מבשל כלל ביום טוב לצורך שבת יש מחלוקת
אם צריך להניח עירוב לצורך הדלקת הנרות בערב
שבת לכן יניח עירוב ולא יברך עליו אלא יאמר

אע"פ שהכין עירוב תבשילין כדת לפני החג
ישתדל לסיים לבשל ביום שישי את צורכי

בנוסח " ולאדלקא שרגא "
גם הנשים יכולות לעשות עירובי תבשילין

השבת בשעות המוקדמות של היום.

דיני ביעור ווידוי מעשרות
א .בשנה הרביעית ובשנה השביעית לסדר
השמיטה בערב יו"ט האחרון של פסח ,מקיימים
מצוות "ביעור מעשרות".
ב .כיצד היא מצוות הביעור? כל מי שברשותו
פירות שהן טבל או ספק טבל ,חייב להפריש מהן
תרומות ומעשרות .פירות שהן דמאי ,אינו חייב
להזדרז ולהפריש מהן תרומות ומעשרות שאינם
מעכבים את הווידוי ,אף על גב שאסור לאוכלם כל
עוד ולא הופרשו מהם תרומות ומעשרות[ .ואמנם
בזה"ז עפ"י רוב אין נוהג דין דמאי].
ג .כמו כן ,מי שברשותו מוצרי מאפה החייבים
בחלה ,חייב להפריש חלה בזמן הביעור .ובזמן
הזה שמצות החלה בשריפה  -טוב לשרפה בזמן
הביעור.
ד .לאחר שהפריש תרומות ומעשרות ,עליו ליתנם
למקבליהם ,דהיינו :תרומות לכהן ,ומעשר ראשון
ללוי [בטבל ודאי] ומעשר עני לעני[ .יש מקום להדר

גם בספק טבל] .ובזמן הזה שאין נותנים תרומות
לכהן ,די שיפריש ויקבע מקום [וכהן שקיבל שמן
תרומה להסקה טוב שיבער את השמן כולו עד זמן
הביעור].
ה .פירות מעשר שני או רבעי ,יחלל את קדושתם
על מטבע .ואת המטבע ,עם שאר כל המטבעות
שברשותו מחלולים קודמים של מעשר שני ורבעי,
יחללם על מטבע אחת[ .ומרן הגרשז"א כתב [שו"ת
מנחת שלמה סי' ס"ז אות ט"ו] שצריך שיהיו
במטבע זו לכל הפחות ג' פרוטות ,כיון שהמטבעות
מורכבות מכמה סוגי חיובים ,דאורייתא ,דרבנן ותרי
דרבנן .וע"כ יחלל ויאמר :שכל סוג חיוב יתחלל על
פרוטה אחת שבמטבע זה .וזה מועיל גם אם אינו
יודע את שיעור המעשר של כל סוג].
ו .לאחר שחילל הכל על המטבע ,ישמיד את
המטבע על ידי שישליכנה לים הגדול ,ואין צריך
לשחקה תחילה .ואם משליך לשאר נהרות ,עליו
לשחוק תחילה את המטבע .ואם אינו נמצא
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בקרבת הים ,ישחוק את המטבע ויפזרנה ברוח.
ומסתבר שגם יכול להשמיד המטבע על ידי
שרייתו בחומרים שמכלים אותו .ומכל מקום כיון
שבמטבע זו יש קדושה ,אין להשליכה דרך בזיון,
כגון לבור שופכין וכיוצא בזה.
ז .יכול לחלל את הקדושה שנמצאת בכל המטבעות,
על פרי שערכו לפחות שווה פרוטה ,וישמיד את
הפרי שחילל עליו כדי שלא יהווה תקלה לאחרים
באכילתו .ויזהר שלא ישמיד את הפרי דרך בזיון
וכנ"ל.
ח .חובת הביעור בשנה הרביעית חלה על הפירות
והירקות שנתחייבו במעשר בשנים  -א ,ב ,ג,
לשמיטה ,אך מה שנתחייב משנה ד' לשמיטה
ואילך ,זמן ביעורם הוא בשנת השמיטה .ופירות
וירקות שנתחייבו במעשרות בשנת השמיטה ,זמן
ביעורם הוא בשנה הרביעית.
ט .שנת המעשר אינה נקבעת בכל הגידולים כאחת,
ושונה היא בין הגידולים השונים כפי שנתבאר
בארוכה בקצירת השדה בפ"ח ,ושווים הדברים
גם לדין ביעור מעשרות .ובסוגי פירות שנתבאר
שם שספק מה השלב הקובע בהם ,וכן בשאר
הספיקות ,יפריש מעשרות על תנאי וכמפורט שם,
ויבערם כדין.
י .גם מוצרי מאפה החייבים בחלה ,שזמן ביעורם
הוא ברביעית ,זהו רק אם נאפו מקמח שנעשה
מתבואה שהביאה שליש קודם ראש השנה של
רביעית ,אך אם קמח זה נעשה מתבואה שהביאה
שליש לאחר ראש השנה של רביעית ,זמן חובת
ביעורה הוא בשביעית[ .ובספר קצירת השדה
הערה  10נתבאר שמוכח מדין זה ,שגם פירות רבעי
שחנטו בשנה רביעית קודם טו בשבט שייכים
לשנה השלישית וחובת ביעור המטבע שחיללו
את הקדושה הוא בשנה הרביעית ,ופירות שחנטו
לאחר טו בשבט של השנה הרביעית ,זמן ביעורם
בשנה השביעית].
יא .מי שברשותו מוצרי חמץ החייבים בהפרשת
חלה או תרומות ומעשרות ,יקפיד להפריש מהם
ולבערם עד ערב פסח קודם זמן איסורם [אע"ג
שכתבנו לעיל שחובת הביעור הוא בערב יו"ט
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האחרון של פסח ,ואמנם נראה שאם כבר מכרם
לגוי וכעת זה ברשותו ,אין ע"ז חובת ביעור .ולאחר
פסח כשחוזר ולוקח את זה לרשותו ,יקיים בהם
מיד מצוות ביעור].
יב .פירות וירקות הנמצאים בקופסאות סגורות,
כגון קופסאות שימורים שעדיין לא הופרשו מהם
תרומות ומעשרות ,צריך לבערם כדין.
יג .מי שיש לו פירות החייבים בביעור ,אך רחוקים
הם ממנו ,והגיע זמן הביעור ,הרי הוא קובע מהמקום
בו הוא נמצא ,מקום לכל מתנה ומתנה ,וקורא להם
שם .ולאחר מכן מזכה את המתנות לבעליהם על
ידי אדם אחר ,או באחד הקנינים המועילים [נתבאר
בקצירת השדה פט"ו סעי' מ ואילך] ,ואת המעשר
שני שיש לו בפירות ,יחלל על מטבע שיש לו עמו,
ויבערה במקום שהוא שם.
יד .אם אי אפשר לו לזכות את המתנות לבעליהם,
יקבע להם מקום ויקרא להם שם ,ויחלל את
המעשר שני על המטבע .אלא שבאופן זה אינו
יכול לומר את הוידוי ביום שביעי של פסח[ .יבואר
לקמן].
טו .מי שהפריש תרומות ומעשרות מפירותיו ,אך
לא נתן את המעשרות לבעליהם ,ועבר זמן הביעור,
תיכף שנזכר יתן את המתנות לבעליהם ,שבכל רגע
שהוא מעכב מלתת עובר הוא על מצות ביעור,
ומכל מקום הפירות שמהם הפריש לא נאסרים.
אולם אם הפריש מהפירות את המעשר שני ,ולא
פדאו על פירות או מטבע כנצרך ,ועבר זמן הביעור,
נאסרו פירות המעשר שני באכילה והנאה ,ותיכף
שנזכר יבערם מן העולם ,שאין להם פדיון אחר זמן
הביעור .והוא הדין בפירות רבעי [ובשו"ת חלקת
השדה ח"ב תרו"מ סי' י"ט אות ד' כתבתי שה"ה
מטבע שלא ביערה בזמנה ,אין לה תקנה לחללה
על מטבע קטנה אלא עליו להשמיד את המטבע
מן העולם].
טז .פירות שהשאירם בטבלן ולא הפריש מהם
כלל ,ועבר זמן הביעור ,תיכף שנזכר יפריש מהם
תרומות ומעשרות ,ויתן המתנות לבעליהם .ואמנם
המעשר שני ,יש אומרים שאין לו פדיון ,ופירות
המעשר שני נאסרים ועליו לבערם מן העולם
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וכנ"ל בסעיף ט"ו .ויש מצדדין להקל שבאופן זה
אין הפירות נאסרים אלא יפדם על מטבע ,ויבערו
מן העולם [ומ"מ הקונה פירות וירקות בשוק
לאחר פסח ,אפילו הם עדיין ודאי טבל ,אינו צריך
לחשוש למעשר שני שבהם ,כיון שהם גידולי
השנה הרביעית ,ואם יש פירות שהם עדיין שייכים
לשלישית ,הרי צריך לעשר מהם מעשר עני ולא
מעשר שני ,אא"כ יש חשש שזה מאוחסן מהשנה
השניה ,ודבר זה אינו מצוי].
יז .הכל חייבין במצות ביעור הן גברים והן נשים.
יח .לאחר שהפריש וביער את כל מעשרותיו,
מצוות עשה להתודות לפני ה' ,וזהו הנקרא "וידוי
מעשר" .ומצווה זו נוהגת אף כשבית המקדש אינו
קיים.
יט .זמן הוידוי ,הוא בזמן המנחה של יום טוב
האחרון של חג הפסח ,בשנה הרביעית והשביעית,
לאחר שבערב יום טוב האחרון ,גמר לבער כל
מעשרותיו.
כ .נוסח הוידוי הוא הנאמר בכתוב
יד')" :ביערתי הקדש מן הבית וגו' .לא אכלתי באני
ממנו וגו' .השקיפה ממעון קדשך מן השמים"
וגו' והמנהג בזה"ז להתחיל מתחילת הפרשה "כי
תכלה" ,וראה עוד לקמן.
(דברים כ"ו פס' יג'

כא .אין אדם מתודה ,אלא אם כן הפריש את כל
מעשרותיו ,ונתן המתנות לבעליהם .ולכן ,מי
שהיו ברשותו פירות של טבל ודאי ,ולא נתן את
המעשרות ללוי כדין ,אלא הפריש את המעשר
ראשון ,ואכלו בעצמו ,אינו מתודה .שכיצד יאמר:
"וגם נתתיו ללוי" ,ונמצא כדובר שקרים לפני ה'
יתברך .והוא הדין מי שהיו ברשותו פירות של
מעשר עני ,ולא נתנם לעני ,שאינו יכול להתוודות,
אולם את התרומות ש בזה"ז אין נותנים תרומה
לכהן ,שאסור לו לאכלה ,וגם אם יכול הכהן
להשתמש בו לשאר שימושים ,המנהג לא לתת
לו ,מחשש שתצא מכך תקלה ,נראה שאין זה
מעכב את הוידוי ,כיון שעושה כך כדין ע"פ הוראת
גדולים.

כב .אם הפריש המתנות שלא כסדר ,כגון שהקדים
מעשר שני לראשון ,או מעשר לתרומה ,אינו
מתודה .שנאמר" :ככל מצותיך אשר ציותני".
כג .הפריש ממין על שאינו מינו
פ"ט) ,או מן התלוש על המחובר ולהיפך (שם) ,או
מן החדש על הישן ולהיפך (נתבאר בקצירת השדה
פ"ח)  -אינו יכול להתוודות ,שנאמר" :לא עברתי
ממצותיך" ,ואם חזר והפריש כדין אינו מעכב את
הוידוי.
(נתבאר בקצירת השדה

כד .שכח אדם ולא בירך קודם שהפריש תרומות
ומעשרות ,דעת הפוסקים שאין זה מעכב את
הוידוי ,כיון שברכות אינן מעכבות .ויש מי שכתב
שאם שכח ולא בירך הרי זה מעכב ואינו יכול לומר
את הוידוי.
כה .אם הפריש מעשר שני בטומאה  -אינו מתודה,
ויש אומרים ש"הפריש בטומאה" היינו ,שביערם
מן העולם בעודם טמאים ,ויש מפרשים "הפריש
בטומאה"  -כפשוטו שהפרישו כשהוא טמא
וטימא את הפירות .ומכל מקום בזמן הזה שהכל
מפרישים בטומאה ,אין זה מעכב את הוידוי.
כו .עיקר מצות הוידוי לאמרה בבית המקדש,
שנאמר" :לפני ה'" ואם התודה בכל מקום  -יצא.
ובזה"ז מי שנמצא בירושלים ביו"ט האחרון של
פסח ודאי טוב הוא שילך לומר הוידוי בכותל
המערבי שריד בית מקדשינו.
כז .אין מתודין אלא ביום .וכל היום כשר לוידוי
מעשר.
כח .וידוי מעשר ,מצוה מן המובחר שכל אחד
יאמר את הוידוי בפני עצמו .ומ"מ אם רצו הרבים
להתוודות כאחד מתוודים.
כט .יש אומרים שאם רצו הרבים שאחד יקרא להם,
והם יצאו מדין "שומע כעונה"  -הרשות בידם .ויש
אומרים שבוידוי מעשר אין אחד יכול להוציא את
חבירו מדין "שומע כעונה".
ל .גם מי שאין לו קרקע ברשותו ,יכול לומר וידוי
מעשר אף על גב שבו נכללים המילים" :את האדמה
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אשר נתת לנו".

אחר כל התנאים ,אסור לו לומר את הוידוי ,שנמצא

לא .אף על גב שמצוות ביעור נוהגת בין בזכרים
ובין בנקבות ,מכל מקום מצוות וידוי אינה נוהגת
אלא בזכרים ולא בנקבות.

ח"ו כדובר שקרים לפני ה' [ויש מי שכתב להקל

לב .יש אומרים שיש לברך קודם הוידוי" :ברוך אתה
ה' אמ"ה אקב"ו על וידוי הביעור" ,ויש חולקים.
ומכל מקום בזמן הזה אין מברכים.
לג .גם בזמן הזה נוהג וידוי מעשר ,ולכן כל שמילא
אחר התנאים ההלכתיים לאמירת וידוי [מלבד מה
שלא נוהג היום ,כגון אי נתינת תרומה לכהן או
הפרשה בטומאה ,שכל העושה כך ,ע"פ דין הוא
עושה וכנ"ל] אומר את נוסח הוידוי .וכל שלא מילא

כל שאומרו בתורת תפילה ולא בתורת וידוי וצ"ע].
לה .הגאון האדר"ת הנהיג לקרוא את פרשת הוידוי
במנחה של שביעי של פסח בציבור מתוך ספר
תורה [בלא ברכות] .ואמר לי מרן הראש"ל הגר"ע
יוסף זצוק"ל שכך הוא נהג ג"כ הלכה למעשה
לקרוא בשביעי של פסח ,בין אשרי לתפילת
העמידה של מנחה ,את פרשת הוידוי מ"כי תכלה"
עד "זבת חלב ודבש".
ההלכות נמסרו לנו ע"י הרה"ג רבי שניאור ז .רווח
שליט"א יו"ר המכון למצוות

לימוד ליל ז' של פסח
לאחר סעודת ליל יום טוב שביעי של פסח ,מנהג
ישראל קדושים ללמוד את התיקון המסודר המובא
במחזורים ,ושם הובאו פסוקים מהתנ"ך וקטעי
גמרא המדברים בעניין הגאולה העתידה שנזכה
לה בעזרת ה' יתברך בקרוב ,ומה טוב ומה נעים
שיביאו חכם שידבר בעניין הגאולה ועל קריעת ים
סוף ,ומעט קודם חצות ( 00:42בערך בשעון קיץ) יפתחו
את ההיכל ,ויקראו בספר תורה מתחילת פרשת
בשלח עד שירת הים ,ויגיעו לשירת הים בחצות
בדיוק ,וישירו כולם יחד את שירת הים בשמחה
גדולה מאד .וסגולה בדוקה ומנוסה לבקש בשעה
זו בקשה וישועה,
חג המימונה :חג המימונה הוא מנהג ישראל
מקדמת דנא יסודתו בהררי קדש ,אולם הסיבה
שחג זה נעשה דווקא באיסרו חג הפסח ,נראה כי
בהיות וחז"ל הבטיחו (ראש השנה י"א ):בניסן נגאלו
ובניסן עתידין להיגאל" והנה עבר חג הפסח ורובו
של חודש ניסן ,ולדאבון לב עדיין לא נושענו ,לכן
מצאו חכמי ישראל לנכון לחזק ידיים רפות ולאמץ
ברכים כושלות לחגוג את חג האמונה (המימונה)
ולעודד אותנו לצפות לישועה כאמור "אם יתמהמה
חכה לו כי בוא יבוא לא יאחר" עם כל זאת חג זה יש
לו גדרים ברורים ,על כן כל איש יזהיר את בני ביתו
לבל יתחילו בהכנת מוצרי חמץ בעיצומו של החג,

והעושה כן ידע כי לא רק שמעשיו בהכנסת חמץ
בטרם צאת החג אינם רצויים לפני בורא עולם אלא
גם מתחייב בנפשו ,ואת המנהג ישמרו כפי גדריו
הנכונים בלבד.
אסרו חג :נוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה
ביום אחר החג והוא אסרו חג (רמ"א תכ"ט סע' ב') ע"פ
מאמר חז"ל בסוכה (מה ):כל העושה איסור

(קשירה)

לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו
בנה מזבח והקריב עליו קרבן שנאמר "אסרו חג
בעבותים עד קרנות המזבח" ופירש רש"י איסור
לחג אגודה לחג ,באכילה ושתיה ,שקורא לחג עונג
במאכל ומשתה וי"א יום שלאחר החג

(כה"ח אות

מ"ד),וענין זה נוהג בכל ג' רגלים ,ויש נוהגים לילך
בבגדי חג ביום זה (שו"ת תורה לשמה סי' ק"מ) .הטעם
למנהג האכילה באסרו חג ,א' זכר למקדש שעולי
רגלים היו חוזרים למחרת שנ' ופנית בבוקר והלכת
לאהליך

(דברים ט"ז ז')

ב' שהיו נוהגים בנ"י לעשות

כן מפני אחיהם בני חו"ל שעושים יו"ט ב' של
גלויות ושלא יהיו אגודות אגודות

(שד"ח כללים מע' א',

פאת השדה אות קנ"ד) ,ג' יום אחרי החג יש לו הארה
מקדושת החג
האר"י).

(שו"ת תורה לשמה סי' ק"מ בשם רבינו
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