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ברכת
המועצה הדתית

לתושבי נשר היקרים !

חוברת  לאור  להוציא  שמחים  אנו  שנה  כבכל  הבעל"ט  הפסח  חג  לקראת 

הנחיות תזכורות הלכות ושו"ת לחג הפסח הבעל"ט 

אמנם מידי שנה חוברת זאת מודפסת ומחולקת לתושבי העיר ולמתפללי 

בבתי  על התכנסויות  אנו שרויים האוסר  בו  אך עקב המצב   , הכנסת  בתי 

לסייע  בכדי  דיגיטלי  בקובץ  החוברת  את  להוציא  השנה  החלטנו  הכנסת 

ולהקל על כל אחד ואחת ובפרט השנה עקב המצב נוספו הנחיות ושאלות  

חדשות שלא כבכל שנה 

ברצוני לומר תודה מיוחדת לרב העיר הרה"ג יצחק לוי שליט"א על המאמצים 

וההשקעה המרובה בחוברת זו על הפצת התורה בארץ ישראל ובפרט בעיר 

ממשיכים  וההלכה  תורה  שיעורי  להתכנס  ניתן  שלא  אלו  בימים  גם  נשר  

באמצעות המדיה וכלי התקשורת השונים ,

ולעומד  כמו"כ כאן המקום להודות לעובדי עיריית נשר במחלקות השונות 

בראשם ראש העיר מר רועי לוי לסגניו ולחברי מועצת העיר למ"מ מר ישי 

איבגי לסגן ראש העיר ר' תומר כהן על העזרה ושיתוף הפעולה במהלך השנה 

כולה  ובימים אלו בפרט ,

נצא  הזה  הפסח  ובחג  לצרותנו  די  יאמר  שהקב"ה  יה"ר  נשר  תושבי  ולכם 

מעבדות לחרות ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימנו אמן .

אריאל ביטון
מזכיר המועצה הדתית נשר

עקב המצב והנחיות משרד הבריאות השנה לא תתקיים הגעלת כלים במועצה הדתית.
טבילת כלים  תתאפשר בימים הקרובים ראשון ושני  בין השעות 9 בבוקר עד 13:00 

בצהריים. 
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ברכת ראש העיר 
מר רועי לוי הי"ו

 ה' ניסן תש"פ                                                                                                                                                    5 באפריל  2020 

תושבים יקרים,

חג הפסח הבא עלינו לטובה, השנה יותר מבכל שנה, מסמל את היציאה לחירות, כמו שאמרו חכמים:

"בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

בימים אלו, העולם כולו נמצא תחת הסגר בדומה לעם ישראל במצרים. בקריאת ההגדה אנו שואלים

לחירות  היה שיצא מעבדות  ישראל במצרים  נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?", השינוי לעם  "מה 

וכולנו

תפילה שגם בפסח הזה נצא שוב לחירות.

בפסח הזה, לא נערוך משתים וחגיגות גדולות כבכל שנה, נתכנס עם בני ביתנו ונקרא יחד את ההגדה.

נתפלל, כל אחד בביתו שנצא לחירות כפי שיצאו בני ישראל.

חג החירות הינו עת רצון ותיקון. עם ישראל ותושבי נשר בפרט נרתמו בימים קשים אלו לעזרה ולסיוע

לכל דורש, מילד ועד קשיש, מעשיר ועד עני. תושבי העיר התגייסו בהתנדבות ורצון טוב לחלוקת מזון,

לעידוד, תמיכה ואוזן קשבת. מורים המשיכו ללמד, גם כשמשרד החינוך ביקש להפסיק, עובדי העירייה

עבדו במסירות בכל שעות היום והלילה על מנת לשמר את שגרת החיים ככל הניתן.

תושבי נשר היקרים, אני רוצה להודות לכם על היותכם קשובים להוראות הממשלה למרות הקושי

הגדול. אני מבקש מכם, למרות הרצון לקיים חג עם המשפחה המורחבת הישארו בביתכם, שמרו על

עצמכם ועל סבא וסבתא היקרים לנו. בע״ה בקרוב נוכל כולנו לצאת לחירות שוב ולחזור לשגרה

המבורכת שלנו. אל לנו לשכוח כמה יקר החופש וכמה מיוחד העם שלנו. עם סגולה.

בברכת חג פסח כשר ושמח לכם ולבני משפחותיכם,

רועי לוי
ראש העיר
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ברכת רב העיר 
הרב יצחק לוי שליט"א

רבה הראשי של העיר נשר
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

ז' ניסן תש"פ.

לכל אחי ורעי תושבי עירנו נשר יע"א

בפרוס עלינו חג הפסח הבא עלינו לטובה, הנני מתכבד לברך בזה את כל תושבי העיר ה' עליהם יחיו, 

בברכת חג כשר ושמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות.

בשנה זו אנחנו נאלצים לחגוג את חג הפסח בשונה מכל השנים, בצל מגיפת הקורונה ב"מ, ובליל 

פסח נשאל: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, והפסח הזה מכל הפסחים. כמדומה שזו הפעם 

הראשונה בהיסטוריה, שכמעט בכל העולם בתי הכנסת סגורים ונעולים על מסגר ובריח, וכולנו נתפלל 

את תפלות שבת הגדול וחג הפסח ביחיד, בבית. וכן לא נוכל לחגוג את ליל הסדר בחיק המשפחה 

המורחבת, אלא במסגרת המשפחה המצומצמת, והכל על פי הוראות מערכת הבריאות, וכבר הזהירו 

גדולי ישראל שליט"א, שיש לקיים את כל הוראות מערכת הבריאות כמו הלכה למשה מסיני, ואין לסור 

מהן ימין ושמאל. ומכאן אני קורא לכל התושבים בעירנו בפרט, ולכל עם ישראל בכלל, אנא שמרו על 

עצמכם ועל קרובי משפחתכם מכל משמר, ובחג הזה אין לארח ואין להתארח בשום אופן. וכן אין 

לצאת מהבית שלא לצורך חיוני והכרחי ממש, וגם כשיוצאים בשל הכרח כל שהוא, הקפידו על מרחק 

שני מטרים בין אדם לאדם, וכן הקפידו על חבישת מסיכה, ועטיפת הידים בכפפות, וכן על זו הדרך 

שאר הוראות מערכת הבריאות, שכולן חיוניות לנו ולסובבים אותנו.

חוברת זו מכילה בתוכה "תזכורות נחוצות לחג הפסח", כמובן שאי אפשר להאריך בכל הפרטים כי רבים 

המה, וקצר המצע מהשתרע, ולכן נשתדל במסגרת החוברת הזו להתייחס כמה שאפשר לשאלות אלו 

בקצרה ממש, עם שימת לב לדברים הנוגעים לשנה זו, אשר התעוררו שאלות רבות בשל מגיפת הקורונה 

שהתרגשה ובאה עלינו ועל כל העולם כולו, בעוונותינו הרבים. וכן הוספנו כמה שו"ת בהלכה בקצרה 

בהלכות פסח ויום טוב בדברים הנוגעים למעשה. וכן שו"ת מיוחד לליל הסדר, כדי שכל אחד יוכל לקיים 

מצות "והגדת לבנך" בהידור. ובפרט בשנה זו שהרבה זוגות צעירים עושים בפעם הראשונה סדר פסח 

לבדם ללא ההורים, ולכן צרפנו לחוברת סיכום של שיעורים בהלכות פסח שנמסרו על ידינו בס"ד בשנה 

זו ובשנה שעברה, ושיעורים אלו הם במקום דרשות שבת הגדול שאנחנו רגילים מידי שנה למסור בכל 

רחבי העיר בס"ד, והשנה הדבר נבצר מאתנו כמובן. ותודתי נתונה להרה"ג רבי שלום מצרפי שליט"א 

רב בית הכנסת הנוריות, שטרח הרבה לשכתב ולערוך את השיעורים הללו, והכל עשה יפה בעט'ו בטוב 

טעם ודעת, יישר כוחו לאורייתא, ויהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה, ועוד יעלה מעלה 

מעלה והיה שמו כשם הגדולים אשר בארץ המה לגאון ולתפארת. ואין ספק שמי שיעבור על חוברת זו 

בימים הקרובים, יגיע מוכן ומסודר יותר לחג הפסח.
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כמו כן, בימים אלו אני מוסר שיעורים בענינא דיומא, שמועברים בשידור חי ובשידור חוזר, גם לשמיעה 

וגם לצפיה, דרך הטלפון ודרך המחשב. לפרטים: 0508-357-322 ]מעוז[. וכאן המקום להודות לידידנו 

את  לתעד  אלו  בימים  ובפרט  השנה  בכל  כוחו  בכל  טורח  הי"ו אשר  פלד  מעוז  ה"ה  והנעלה  היקר 

השיעורים והדרשות, ולהפיצם לזכות את הרבים, יהי רצון שיזכה לראות ברכה בעמלו, וכל אשר יעשה 

יצליח, וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.

עייפה, בעיצומה של התפשטות מגיפת הקורונה ב"מ,  נפש  חג הפסח מגיע אלינו כמים קרים על 

ודוקא בימים אלו, עלינו להתחזק ביותר באמונה ובטחון בה' יתברך, בליל הסדר כולו נסב עם בני ביתנו, 

ונספר להם על הניסים והנפלאות שעשה ה' לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כאשר כמעט אבדה 

התקוה של עם ישראל בזמן השעבוד במצרים, והנה לפתע מופיע משה רבינו ומודיע לעם ישראל 

"אהיה אשר אהיה שלחני אליכם". וכך בקריעת ים סוף, כאשר ישראל עמדו לפני הים, מצרים נוסע 

אחריהם, ומשני צידיהם מדבר שורץ חיות טרף, והנה הישועה הגיעה ממקום בלתי צפוי, הים נקרע 

ונהפך לחרבה, ובני ישראל עוברים בתוך הים ביבשה.

עלינו לזכור, כי הפסח לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, לזכור בכל יום כי ה' 

יתברך משגיח על כולנו השגחה מתמדת, ועינו פקוחה על כל דרכי בני אדם, וישועת ה' כהרף עין, אשר 

על כן מצוה עלינו לנצל כל רגע בליל הסדר הבא עלינו לטובה, כדי להרחיב בסיפור יציאת מצרים, 

ולהחדיר את האמונה הפשוטה בה' ובהשגחתו הפרטית בלב כל השומעים, ולהסיר מלבנו כל דאגה. 

וידוע מה שאמרו דורשי רשומות, כי המילה דאגה יש בה אותיות מאל"ף עד ה"א, מלבד האות ב', כי 

היא רומזת לבטחון, וכאשר יש בטחון בה' יתברך, אין דאגה. ובכל צרה שמגיעה לעולם, אנחנו צריכים 

להיות בטוחים בחסדיו של ה' יתברך, הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים. 

ועלינו לזכור שגם בחג הפסח יש מצות "ושמחת בחגך", וכמו שכתב הרמב"ם )פ"ו מהלכות יום טוב 

הי"ז(, שבכל שבעת ימי הפסח חייב אדם להיות שמח וטוב לב בהם, הוא ובניו ואשתו ובני בניו וכל 

הנלוים אליו, שנאמר ושמחת בחגך". 

וכבר הגאון רבי עקיבא איגר )הובא באגרות רע"א אגרת עא( הזהיר בשעת המגיפה שהיתה בזמנו: 

שלא לדאוג, ולהרחיק כל מיני עצבות. עכ"ל. וכן הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו רפואה וחיים )פ"ה אות 

ל( הביא בשם מהרח"ו, שבכל זמן המגיפה יש להתרחק מאוד בתכלית מכל מיני כעס ודאגה ועצבון, 

ואדרבה יהיה שמח בכל מיני שמחה. ורבינו יוסף חיים בספרו בן יהוידע )בבא קמא ס:( בבואו להמחיש 

עד כמה צריך להתרחק מן הדאגה בימים כאלה, סיפר מעשה באחד שפגש את מלאך המות בבואו 

אל העיר בזמן המגיפה, ושאל אותו כמה נפשות הוא רוצה לקחת, אמר לו חמשת אלפים, לבסוף מתו 

חמשה עשר אלף איש ב"מ, והנה שוב פגש אותו אחד את המלאך המשחית והתלונן בפניו מדוע שיקר 

לו, השיב לו מלאך המות כי לא שיקר לו, אלא הוא לקח חמשת אלפים נפש, אבל עוד עשרת אלפים 

ן מֹוֵקׁש,  ת ָאָדם ִיתֵּ נפש מתו מרוב פחד ובהלה. וכבר אמר החכם מכל האדם )משלי כט, כה( "ֶחְרדַּ

גָּב". ה' ְישֻׂ ּובֹוֵטַח בַּ

ולכן חובה קדושה לשמח את בני ביתו בכל דרך אפשרית, ולעודד אותם שבעזרת ה' תקופה זאת 

תעבור מן העולם במהרה, וה' יתברך הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. וכל אחד ישתדל בכל מאודו 

למנוע את בני ביתו משמיעת חדשות מעציבות ומייאשות, אלא יעסקו רק בדברים מועילים ומשמחים.
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ואין ספק שבורא עולם יושב שמים משגיח בצערם של רבבות עמו בית ישראל, וכמו שנאמר בפסוקי 

ההלל שנאמר בחג הפסח "מי כה' אלהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ". ויהי רצון 

שה' יתברך יחיש לגאלנו גאולת עולמים, ויקבץ נדחינו מארבע פאות, ויעשה לנו פלאות, כימי צאתך 

מארץ מצרים אראנו נפלאות, במהרה בימינו אמן. 

דבר  לכל  ומסייעים  העוזרים  אותם  לכל  תודה,  ולהזכיר  טובה,  להכיר  שמח  הנני  זו  ובהזדמנות 

שבקדושה, ידידי ומכובדי ראש העיר מר רועי לוי הי"ו וסגניו שיחיו, וכן חברי מועצת העיר כל אחד 

בשמו הטוב, ובפרט סגן ראש העיר ומחזיק תיק הדת עומד על משמר הקודש ר' תומר כהן הי"ו, וכן 

מזכיר המועצה הדתית ידידי ר' אריאל ביטון הי"ו, עובדי המועצה הדתית במחלקות השונות, הכשרות, 

הנישואין, העירובין, המקוואות, ובית העלמין, ורבני וגבאי בתי הכנסת, וכן רכז תרבות תורנית במתנ"ס 

באופן מלא  כולם משתפים פעולה  הי"ו, אשר  זוהר  שמעון  ה"ה  לכל דבר שבקדושה  וראשון  ראש 

להגדיל תורה ולהאדירה, ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלימה מעם ה', ויזכו למצוא חן ושכל טוב 

בעיני אלהים ואדם.

וכאן המקום לברך את הארגון הקדוש של תורה וחסד "חזון עובדיה בנשר", אשר זכינו להקים על 

ידו ב"ה בית מדרש גבוה לרבנות ודיינות, אשר יושבים בו אברכים חשובים ועוסקים בתורה בשקידה, 

ובחודשים האחרונים זכינו ללמוד במסגרת הכולל את כל הלכות תפלה, וגם האברכים היקרים נבחנו 

וב"ה חברי בית המדרש חזון עובדיה מזכים את הרבים בבתי הכנסת  וגילו בקיאות נפלאה.  ידי  על 

בעיר על ידי שיעורי תורה ודרשות, יהי רצון שחפץ ה' בידינו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. ואני תפלה 

יזכו את הרבים בדרשות ובשיעורי תורה.  שנזכה בקרוב למנות רבנים בכל בתי הכנסת בעיר, אשר 

ותודתי נתונה לכל המסייעים והתורמים לחזון עובדיה, יהי רצון שה' ישמור אותם מכל צרה וצוקה 

ומכל נגע ומחלה, ויזכו לראות ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ובפרט הנני מודה לראש העיר מר 

רועי לוי הי"ו וסגנו ר' תומר כהן הי"ו על עזרתם החשובה לארגון חזון עובדיה, לגן התורני, ולכולל, ועוד, 

ברך ה' חילם ופועל ידם תרצה, וימלא ה' כל משאלות לבם לטובה לעבודתו יתברך. וכן תודה מיוחדת 

לידידי היקר והנעלה, מיחידי סגולה, לו נאוה תהלה, רב הפעלים לתורה ולתעודה, אוצר כלי חמדה, 

הרב דוד ויצמן שליט"א, אשר עומד על ימיני לסמכני בכל דבר שבקדושה, ובפרט בכל הנוגע לארגון 

חזון עובדיה בנשר, יהי רצון שימלא ה' כל משאלות לבו לטובה, ויזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו.

והריני פונה בקריאת קודש לכל אחד ואחת מתושבי העיר, אנא בואו ונתאחד כולנו בימים טרופים 

אלו, שנזכה לראות כל אחד במעלת חברנו ולא בחסרונם ח"ו, וה' יתברך יאמר למשחית הרף, ונזכה 

כולנו לחוג את חג המצות, ברוב שמחה  יהי רצון שנזכה  ונחמות.  ישועות  להתבשר בשורות טובות 

ובניסן  נגאלו  בניסן  הפסחים,  ומן  הזבחים  מן  שם  ולאכול  הבנויה  לירושלים  לעלות  ונזכה  ודיצות, 

עתידים להגאל, במהרה בימינו אמן.

בברכת חג כשר ושמח

הרב יצחק לוי

רב העיר

וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
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 תזכורות נחוצות לקראת חג הפסח

ברכת האילנות

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה ה', ֱאלֹהֵֽ רּוְך ַאתָּ • הרואה אילנות מלבלבים בחודש ניסן, מברך ברכת האילנות: בָּ
ֵני ָאָדם. ובתקופה זו של  ֶהם בְּ ִריֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות בָּ לּום, ּוָבָרא בוֹ בְּ עֹוָלמוֹ כְּ ר בְּ ּלֹא ִחסֵּ שֶׁ
המגיפה, אין ללכת למקום רחוק לצורך ברכת האילנות, אלא כל אחד יברך ברכת האילנות על האילנות 
הפורחים בחצר ביתו או בסמוך לביתו, ומעיקר הדין די באילן אחד שיש בו פרחים. ומי ששוהה בבידוד 
לפי הנחיות מערכת הבריאות, ורואה מחלון חדרו אילן פורח, רשאי לברך ברכת האילנות מתוך החדר. 

ואם אינו רואה פרחים מחלון חדרו, ימתין עד שיסיים את תקופת הבידוד.

מכירת חמץ

• מי שמשאיר ברשותו בחג הפסח מוצרי חמץ למיניהם, עליו למכור את החמץ שלו לגוי, כדי שלא 
יעבור על איסור "בל יראה ובל ימצא".

• גם בשנה זו ניתן למכור את החמץ דרך הרבנות נשר, ואין חובה לחתום בפועל על שטר ההרשאה 
או לעשות קנין, וניתן לעשות מכירת חמץ גם ללא יציאה מהבית באמצעים הבאים עד יום שלישי י"ג 

ניסן בערב:
1. דרך הטלפון 052-7145861 ]ניתן להשאיר הודעה קולית עם שמות וכתובת[.

2. דרך הווטסאפ 054-3077651.
3. בפקס 048207290.

HASHIUR29281@GMAIL.COM  4. דרך כתובת המייל
• גם מי שמבער את כל החמץ שברשותו, טוב הדבר שיעשה מכירת החמץ, מחשש שמא שכח איזה 

חמץ שיש ברשותו, או שכספיו מושקעים באיזו מניה של חברות של חמץ.
• המוכר את החמץ שברשותו, צריך להצניעו בחדר סגור, או בארון סגור יחד עם כלי החמץ, ולנעול 
גדולה  וידביק עליו מדבקה  ויכסה אותו היטב,  יניח אותו במדף מיוחד  אותו במפתח. או שלפחות 

ובולטת שכתוב עליה באותיות גדולות "חמץ". ואסור להכנס למקום שיש שם חמץ בכל ימי הפסח.
עד  ולשמרו  לקנות מוצרי חמץ  מי שחושש שיהיה מחסור של מוצרי חמץ לאחר הפסח, רשאי   •
לאחר הפסח, ולסמוך על מכירת חמץ. ובתנאי שיאחסן אותם במקום מיוחד סגור ונעול, ויכתוב עליו 

באותיות גדולות "חמץ".
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טבילת כלים

להטביל  ניתן  בים.  או  במקוה  אותם  להטביל  חייב  מתכת,  או  מזכוכית  חדשים  סעודה  כלי  הקונה 
כלים במקוה של המועצה הדתית לפי הזמנים שנקבעו. ומי שאינו יכול להטביל במקוה מפני שהוא 
שוהה בבידוד, או מסיבה אחרת, יכול למכור את הכלים החדשים לגוי דרך הרבנות עם מכירת החמץ 

באמצעים הנ"ל, ובכך יפטר מטבילת כלים עד לאחר המגיפה.

מכירת חמץ של בית הכנסת

גבאי בתי הכנסת ידאגו למכור את החמץ שנמצא במחסן ובמטבח של בית הכנסת.
שבת הגדול

• שבת שלפני חג הפסח פרשת צו, היא הנקראת שבת הגדול, על שם הנס הגדול שנעשה בו. וגם 
על שם שדורשים באריכות מעניני חג הפסח, עד שנראה היום שהוא יום גדול. ובשנה זו נבצר מאתנו 
לקיים דרשות ושיעורים ברוב עם, ועל כן מצוה על כל אחד לומר לבני ביתו הלכות ודברי תורה מענינא 
דיומא בשבת הגדול, ולהודיע להם את חוקי האלקים ואת תורותיו, למען ידעון את אשר יעשון. כדאי 

להדפיס את השיעורים המצורפים לחוברת, וללמוד אותם עם בני הבית בשבת הגדול.

• גם בשבת אין אפשרות להתפלל במנין לדאבוננו הרב, על פי החלטת מערכת הבריאות, ולכן ישתדל 
כל אחד להתפלל יחד עם בני ביתו, הבנים והבנות, בשמחה ובטוב לבב, ובנעימה קדושה. וישתדלו 
של  האחרון  בפסוק  היטב  ויכוונו  ההפטרה,  את  יקראו  וכן  רש"י.  פירוש  עם  השבוע  פרשת  ללמוד 

הפרשה: הנה אנוכי שולח לכן את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא, במהרה בימינו אמן.
• מי שמתחכם לקיים תפלה במנין בימים אלה, בבית הכנסת, או בחצרות הבתים וחדרי מדרגות, 

היודע על כך מצוה רבה עליו לדווח למשטרה שיקנסו אותם, ויפזרו את המנין המסוכן.
גם כאשר מתפללים ביחיד בבית, יש לומר אבינו מלכנו לאחר העמידה בתפלת שחרית ומנחה,   •
וידלגו הפסקאות שמוזכר שם וידוי חטאים, וכן ידלגו את הפסקאות "כתבנו" ששייכות רק לעשרת ימי 
תשובה. ובסוף התפלה יאמרו פרקי תהלים, וכן את תפלת מרן הראשון לציון שליט"א שתיקן לאומרה 

בימים אלה.

שואלין ודורשין

בשנים עברו ערכנו שיעור מיוחד בהלכות ליל הסדר, עם המחשה והדגמה מעשית על כל דיני ומנהגי 
ליל הסדר, ובשנה זו אין אפשרות להתקהל ולערוך שיעור כזה. לכן כדאי לראות ולשמוע שיעורים אלו 
עם בני המשפחה, ולהתכונן כראוי לקראת ליל הסדר, ניתן להשיג שיעורים אלו דרך מעוז: -0508-357

322. וכן ניתן להתקשר לטלפון האישי שלי לשאלות בהלכה: 0527-145-861.
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קמחא דפסחא

• מצוה גדולה וחובה קדושה לתרום עבור "קמחא דפסחא" כל אחד כפי יכלתו, שהרי חג הפסח הוא 
זמן חרותנו, וכל אחד יושב עם בני ביתו מסובים ברוב שמחה, ואין זה כבוד לה' שהעניים יהיו אז רעבים 
וצמאים. ואמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח ארבע שלי, הלוי והגר היתום והאלמנה, אני משמח 
ארבעה שלך, אתה ואשתך בנך ובתך. ובפרט בשנה זו שאי אפשר לארח על שלחננו, לכל הפחות 

צריך לשלוח לעניים כדי צרכם. כי איך אדם יאמר "כל דכפין ייתי ויכול", ולא שלח לעניים דבר. 
• ניתן להעביר תרומות עבור קמחא דפסחא לארגון "חזון עובדיה בנשר", על ידי הרה"ג שלום מצרפי 

שליט"א.

קניות לחג הפסח

• כשקונים בשר לפסח לא יאמר "בשר זה לפסח", כדי שלא יָשמע שכוונתו לקרבן פסח, אלא יאמר 
"בשר זה לכבוד יום טוב". וטוב להחמיר בזה גם בעופות ודגים.

• יש להקפיד בקניית הזרוע לפסח, שיהיה בשר "חלק", בפרט לספרדים ובני עדות המזרח שאסור 
להם בהחלט לאכול בשר "כשר" שאינו חלק. ולכן אם לא מצא זרוע של כבש חלק, יוותר על זרוע כבש, 

ויקח במקומו כנף של עוף.
• כל המצות הכשרות לפסח, מותרות באכילה בחג הפסח. אלא שלכתחילה יש להקפיד לקחת מצות 
עבודת יד לאכילת המצה של ליל הסדר, דהיינו כזית ]כ-30 גרם[ למוציא מצה, ולכורך, ולאפיקומן, סך 

הכל כמאה גרם לכל אחד מהמסובים.
• היין לארבע כוסות צריך שיהיה יין אמיתי, דהיינו רובו יין שברכתו הגפן. ומי ששותה יין יבש, בדרך 
כלל כל היינות הללו יש בהם רוב יין, וטעמם חזק וברכתם הגפן בלי ספק. אבל מי ששותה מיץ ענבים 
שטעמו חלש, ובדרך כלל מערבים בו מים וסוכר, טוב שיקפיד לקחת דוקא מיץ ענבים "תירוש" של 

יקבי כרמל וכדומה, שהוא 100% יין, ללא טיפת מים, וללא גרגר סוכר.
• החסה למרור, והכרפס, צריכים לקחת מגידול מיוחד ללא תולעים. כי כמעט אי אפשר לבדוק אותם 
מחרקים, ועדיף לוותר על מצוות אלו מאשר לאכול חרקים חס ושלום. ומי שאין לו ירק מגידול מיוחד, 
לא יאכל את העלים עצמם, אלא את הקלח של הכרפס לאחר שיבדוק שהוא נקי מחרקים, ובחסה 
יקח כל עלה ויוריד ממנו את הירוק משני צידיו, ואז יבדוק את הקלח באמצע שהוא נקי מחרקים, 

ויוכל לאכלו.
ודע, שגם ירק מגידול מיוחד ללא תולעים, צריך להשרותו במים עם מעט סבון וכדומה, כי מצוי שיש 
בירק זה זבובונים וחרקים שונים שיוצאים מהירק לאחר שריה ושטיפה. ]מה שאין כן בירק מגידול רגיל 

שיש בו עשרות חרקים מסוגים שונים, שלא יוצאים גם על ידי שריה ושטיפה[.
• מצוה על כל אחד לשמח את כל בני ביתו, כל אחד בראוי לו, לעצמו יקנה בשר ויין, לילדים יקנה 
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קליות ואגוזים, חטיפים וכל מיני מעדנים. ואת האשה ישמח בבגד חדש ותכשיט יקר. ואם לא הצליח 
לקנות לאשתו מתנה לחג, עקב מצב החירום, יפייס אותה בדברים, ויבטיח לפצות אותה בפסח שני, 

או בחג השבועות שיבוא עלינו לטובה בע"ה.

יום שלישי – ערב בדיקת חמץ

הגעלת כלים

לפי הוראות משרד הבריאות בשנה זו לא יוכלו לקיים הכשרות כלים לקהל הרחב, בשם 
התפשטות מגיפת הקורונה בעוה"ר, לפיכך כל מי שרוצה להכשיר כלים לפסח, יעשה זאת בביתו.

יש לציין שבדורנו רבים מייחדים כלים מיוחדים לפסח, אבל עדיין יש כלים של חמץ שמשמשים 
כמעט את כולם גם בפסח ויש להכשירם. ולכן נביא כאן כמה כללים ומושגים יסודיים.

א. ליבון: כלי שהשתמשו בו באש ביבש כגון שיפודים ורשתות צליה, צריכים הכשר בליבון, דהיינו לשרוף אותם 

באש בחום של 400 מעלות עד שיהפכו לגחלת.
ב. הגעלה: כלי שהשתמשו בו במים רותחים על האש, כגון סירים ומחבתות, צריכים הכשר בהגעלה, 

דהיינו להכניס אותם בתוך כלי עם מים רותחים.
ג. עירוי: כלי שהשתמשו בו בעירוי מכלי ראשון, כגון קערות וצלחות וכוסות, צריכים הכשר בעירוי 

מכלי ראשון, דהיינו להרתיח מים בסיר או בקומקום חשמלי ולערות עליהם.
ד. כלי שני: כלים שרוב תשמישם בכלי שני, כגון מזלגות וכפות, מערים מים רותחים לקערה, ומכניסים 

את המזלגות והכפות לקערה. 
ה. ניקוי יסודי: כלים שלא צריכים הכשר בחום, אלא ניקוי ושטיפה בלבד שלא ישאר שם חמץ בעין.

ו. הכלים שלא מועיל להם הכשר, וחובה להחליפם לפסח: כלי חרס, חרסינה, פורצלן, קרמיקה.

ז. הכלים שמועיל להם הכשר: כלי מתכות - נחושת, נרוסטה, אלומניום, אמאייל, כסף, פלסטיק.
ח. הכלים שלא צריכים הכשר: כלי זכוכית, כולל כלי דורלקס ופיירקס. ]ולמנהג האשכנזים: כלי דורלקס 

ופיירקס צריכים הגעלה, ולשאר כלי זכוכית לא מועילה הגעלה[.

להלן נבאר אופן הכשר כלים בקצרה בדברים המצויים בכל בית לפי סדר א-ב:
• בקבוק תינוק: עירוי.

• חצובה: הגעלה, ושאר הכירים יש לערות עליהם מים רותחים.
• טוסטר ]טוסטים[: אין לו הכשר.
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• כיור מטבח: עירוי.
• כפות/כפיות: כלי שני.

• מדיח כלים חשמלי: ניקוי יסודי.
• מזלגות: כלי שני.

• מחבת: הגעלה. ]ומחבת טפלון לא מועיל לו הכשר כלל[.
• מיחם חשמלי: ניקוי יסודי. ואם חיממו על הכיסוי שלו חמץ במשך השנה, צריך הגעלה.

• מיקסר: ניקוי יסודי. והסכינים לפרק ולהכשיר בהגעלה.
• מיקרוגל: לחמם כוס מים עם סבון כלים במשך כחמש דקות על החום הגבוה.

• מנגל: הרשת והשיפודים צריכים ליבון. והמנגל עצמו אינו צריך הכשר, אלא אם כן הניח לחם על 
מסגרת המנגל, אז ילבן אותה.

• מצקת: הגעלה.
• מקרר: ניקוי יסודי.

• סירים: הגעלה.
• סכין: הגעלה.

• פלאטה של שבת: יחבר את הפלאטה לחשמל על שתתחמם, ינתק את החשמל ובעודה חמה יערה 
עליה מים רותחים.

• קומקום חשמלי: ניקוי יסודי.
• קרש חיתוך: ניקוי יסודי.

• שולחן: עירוי. או שיקפיד להשתמש בכל הפסח עם מפה.
• שינים תותבות: עירוי.

• שיש מטבח: עירוי.
• תנור אפיה: התבניות אין להן הכשר, וצריך תבניות מיוחדות לפסח, ואת התנור עצמו יחמם במשך 

כשעה על החום הגבוה, וגם הרשת שבתנור מוכשרת בתהליך זה.

לפני הגעלת הכלים יש לשים לב לכמה פרטים נחוצים:
א. את ההגעלה יש לעשות לפני זמן איסור החמץ, כלומר עד יום רביעי י"ד ניסן בשעה 10:00 בבוקר.

ב. לצורך ההגעלה יש להשתמש בכלי הגדול ביותר, בין אם הוא חלבי או בשרי, ובין אם הוא של חמץ או 
של כשר לפסח.

ג. לפני ההגעלה יש להוסיף למים חומר פוגם כגון סבון כלים.
ד. לפני ההגעלה חובה לנקות היטב את הכלי שבאים להגעילו, מכל שומן וחלודה, וכן לפרק את ידיות 

הכלים ולנקותם.
ה. כלי ארוך שלא נכנס כולו בבת אחת, ניתן להכניס צד אחד ואחר כך את צדו השני.

ו. להכין קערת מים צוננים, ולאחר ההגעלה מכניסים את הכלים לתוכה. 

פרטי דיני ההגעלה רבים הם, ולכן בדברים שאינם מבוארים כאן, יש לעשות שאלת חכם, בכל מקרה לגופו.
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ברכת הלבנה

• ביום שלישי י"ג ניסן בערב הוא סוף זמן ברכת הלבנה ]אפשר לברך עד השעה 5:36 לפנות בוקר[. 

ולכן מצוה להזכיר למי שעדיין לא בירך, שלא יפסיד מצוה יקרה זו, כי בתקופה זו שכולם מתפללים 

ביחיד, רבים שוכחים לברך ברכת הלבנה, ומצוה להזכירם. 

בדיקת חמץ

• ביום שלישי י"ג ניסן לאחר צאת הכוכבים ותפלת ערבית – בשעה 19:25 ]שעון קיץ[ – בודקים את 
החמץ לאור הנר. עיקר הבדיקה היא בכל מקום שנכנס שם חמץ כל השנה, כגון במקרר ובמקפיא, 
ובארונות המטבח וכדומה, ובמחסן. ובבית שיש בו ילדים קטנים, צריכים לבדוק גם בחדרי הילדים 
בתוך הארונות והמגירות, ואף מתחת הארונות ומעליהם, כל שיש אפשרות שיגיע לשם חמץ. וכן צריך 

לבדוק את המכונית עם פנס, מאחר שרגילים להכניס חמץ במכונית.

• עיקר בדיקת החמץ בדורנו היא, לעבור על כל המוצרים שבמטבח – בארונות ובמקרר – ובמחסן, 
ולראות שאכן הם כשרים לפסח. כי מצויים מוצרים רבים כשרים לפסח, שהם זהים לחלוטין למוצרים 
החמץ, מלבד הכיתוב שעל גבי האריזה. ולפעמים קורה שבחנות נתערבו מוצרי חמץ במדפים של 

כשר, ולכן בבדיקת חמץ צריכים לבדוק בעינא פקיחא כל מוצר ומוצר שהוא כשר לפסח. 

• בשנה זו אין חובה על גבאי בית הכנסת לבדוק את בית הכנסת, משום שעל פי הוראות מערכת 
הבריאות אין לערוך תפלות בבית הכנסת, ובתי הכנסת סגורים לצערנו הרב. ואם בכל זאת הגבאי 
רוצה לבדוק את החמץ בבית הכנסת, או להיכנס לשם לאיזה צורך, לא יכנס לשם לבד, כי יש סכנה 

להיכנס לבית הכנסת בשעת המגיפה, שמלאך המות מצניע שם את כליו, ולכן יקח אתו מלווה.

• החמץ שנשאר לארוחת הבוקר יש להניחו במקום מיוחד, שלא יתפזר אנה ואנה ברחבי הבית. ואין 
להשאיר מעט חמץ במקרר ומעט במקפיא ומעט בארון לארוחת הבוקר, אלא לצרף הכל למקום 

אחד, כדי שלא ישכח לבערו בערב פסח. 

ביטול חמץ

ִמְצוָֹתיו, ְוִצוָּנּו  נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ רּוְך ַאתָּ לפני הבדיקה מברך:מברך: ''בָּ

ָלא  דְּ ְרׁשּוִתי,  בִּ א  ְדִאיכָּ ֲחִמיָרא  ל  ''כָּ "ביטול חמץ":  אומר  הבדיקה  ולאחר  ָחֵמץ''.  עּור  בִּ ַעל 

ַעְפָרא ְדַאְרָעא''. ]אם אינו מבין, יאמר בלשון הקודש:  יּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי כְּ ַעְרתֵּ יּה ּוְדָלא בִּ ֲחִזתֵּ

ֲעַפר ָהָאֶרץ''[.  ל ְוִיְהֶיה כַּ טֵּ יו, ִיְתבַּ ַעְרתִּ ּלֹא בִּ ּלֹא ְרִאיִתיו ְושֶׁ ְרׁשּוִתי, שֶׁ נוֹ בִּ יֶּשְׁ אוֹר שֶׁ ל ָחֵמץ ּושְׂ ''כָּ

ויחזור על נוסח זה שלש פעמים.
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יום רביעי – ערב פסח
תענית בכורים

ביום רביעי י"ד ניסן - ערב פסח- נוהגים הבכורים להתענות, אבל המנהג הוא שסיום מסכת פוטר 
יכולה לסכן  כי בשעת המגיפה התענית  יותר להזהר שלא להתענות,  זו צריכים  ובשנה  מהתענית. 
את האדם ב"מ. ועל כן צריכים הבכורים לפטור את עצמם מהתענית על ידי סיום מסכת, ומי שיכול 
ילמד בימים אלה מסכת משניות עם פירוש, אפילו מסכת קטנה כמו מסכת ערלה שיש בה שלשה 
פרקים בלבד, ויסיים אותה בערב פסח, ובזה יוצא ידי חובה לעצמו, אבל אינו יכול להוציא ידי חובה 
את אחרים. ומי שלא הצליח ללמוד מסכת, בשעת הדחק יכול להקל על ידי שישמע סיום מסכת 

מחבירו דרך הטלפון.

ביעור חמץ

ביום ששי - ערב פסח- מותר לאכול חמץ עד השעה 9:59, וצריך לסיים את ביעור החמץ עד השעה 
יּה,  ֲחִזתֵּ ּוְדָלא  יּה  ֲחִזתֵּ דַּ ְרׁשּוִתי,  בִּ א  ְדִאיכָּ ֲחִמיָרא  ל  ''כָּ חמץ":  "ביטול  אומר  הביעור  לאחר   .11:20
ל  ַעְפָרא ְדַאְרָעא''. ]אם אינו מבין, יאמר בלשון הקודש: ''כָּ ְוֶלֱהֵוי כְּ יּה, ִלְבִטיל  ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ יּה  ִבַעְרתֵּ דְּ
ֲעַפר  ל ְוִיְהֶיה כַּ טֵּ יו, ִיְתבַּ ַעְרתִּ ּלֹא בִּ יו ְושֶׁ ַעְרתִּ בִּ ּלֹא ְרִאיִתיו, שֶׁ ְרִאיִתיו ְושֶׁ ְרׁשּוִתי, שֶׁ נוֹ בִּ יֶּשְׁ אוֹר שֶׁ ָחֵמץ ּושְׂ

ָהָאֶרץ''[. ויחזור על נוסח זה שלש פעמים.

בשנה זו אין להתאסף לשריפת חמץ כללית, אלא כל אחד יבער את החמץ בחצר ביתו. ומי שאין לו 
חצר פרטית לבער שם את החמץ, יוציא את כל החמץ מרשותו וישליכנו בפח אשפה הציבורי עד 

השעה 10:00 בבוקר. 

תספורת

• מצוה להסתפר לכבוד החג. ובשנה זו בשל התפשטות המגיפה ב"מ, לפי הוראות הרופאים אין להסתפר על 
ידי אדם זר, אלא על ידי אחד מבני משפחתו, או על ידי עצמו. ואם לא היתה לו אפשרות כזו ולא הסתפר לפני 

החג, ולאחר החג בע"ה תתבטל גזירת המגפה, מותר לו להסתפר אף בימי העומר.
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הדלקת נרות

• זמן הדלקת הנרות ביום רביעי ערב פסח בשעה 18:48, ומברכת קודם ההדלקה: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של יום טוב".

• יש להדליק לפני כניסת החג נר נשמה גדול שמחזיק יותר מ-24 שעות, כדי שיהיה אפשר להעביר ממנו אש 
למחרת ולהדליק את הגז ושאר הדלקות הנצרכות.

ליל הסדר

• בשנה זו אין לארח ולהתארח בליל הסדר בשום אופן, וכן אין לאחר אף את ההורים, גם אם יצטרכו 
לשהות לבד בליל הסדר, כך הדין לפי הוראות גדולי ישראל בעקבות ההנחיות הנחרצות של מערכת 
הבריאות, ומוטב להפסיד ליל הסדר בחברת הסבא והסבתא, ולהרוויח לערוך אתם עוד הרבה לילי סדר 
לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. אולם יש לכבד את ההורים ולדבר אתם בטלפון לפני כניסת 
החג, וכן במוצאי החג, ולשתף אותם בכל מהלך החג, וכן לקבל מהם עצה ותושיה איך לנהל את הסדר 
בצורה הנכונה, וכמנהג בית אבא. אולם אין להקל בשום אופן לתקשר אתם במהלך החג על ידי תוכנת 

זום וכדומה, שיש בזה משום חילול קדושת החג, ופרצה חמורה בחומות הדת.
• בשנה זו לדאבוננו הרב לא נוכל לקיים תפלות החג בבית הכנסת, אבל אף על פי כן מצוה על כל אחד 
להתכונן כראוי לכבוד החג, והגם שלא יוצאים כלל מהבית, כל אחד מבני הבית יתרחץ לכבוד החג, 
וילבש את הבגדים והנעליים היפים והמכובדים ביותר, והאשה תענוד את כל תכשיטיה לכבוד הלילה 
החשוב והנעלה הזה. ויכינו את השלחן ויערכו אותו בצורה המכובדת ביותר, ואחר כך יתפללו כל בני 
המשפחה יחד תפלת מנחה וערבית של החג, ולאחר תפלת ערבית של ליל פסח אומרים כולם הלל 
שלם בברכה, ובברכה זו מכוונים לפטור את ההלל שאומרים במהלך ליל הסדר, וישתדלו לנגן בתפלה 
כמה שיותר לכבוד החג. וגם הנשים אומרות הלל זה בברכה. ולאחר תפלת ערבית יתחילו מיד בעריכת 

הסדר בשמחה ובטוב לבב.
• אנא זכור! בידך הדבר לדאוג שכל בני המשפחה יזכרו את חג הפסח תש"פ כחוויה מרוממת, ולא 
כסיוט וטראומה ח"ו. הכן את עצמך לליל הסדר עם סיפורים ומדרשים נעימים על יציאת מצרים, והשרה 
אוירה נעימה ושמחה בבית, למרות התנאים המגבילים והתקופה המתוחה. גם בשנה זו, ה' יתברך שולח 
את מלאכי השרת לראות איך אנחנו עורכים את הסדר בשמחה, ומספרים על ניסיו ונפלאותיו של ה' 

יתברך.  
•  יש לסיים את כל ה"סדר" עד חצות הלילה, דהיינו עד השעה 12:41.

• גם לאחר סיום "הסדר", מצוה להמשיך ולספר ביציאת מצרים ובהלכות חג הפסח כל הלילה, עד 
שתחטפנו שינה.
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יום חמישי – יום טוב של פסח 
מוריד הטל

"מוריד  ומוריד הגשם", אבל בתפלת מוסף אומרים  "משיב הרוח  עדיין אומרים  שחרית  • בתפלת 
הטל", וטוב לומר "תיקון הטל" לפני תפלת מוסף, גם כשמתפלל ביחיד.

ספירת העומר

זו שכולם  ובתקופה  העומר.  לספור את  ערבית, מתחילים  לאחר תפלת  ראשון  טוב  יום  במוצאי   •
מתפללים ביחיד, יש לכל אחד לעשות סימנים כדי להזכיר לעצמו שלא לשכוח לספור את העומר.

• מי שלא ספר את העומר לילה אחד, יכול לספור למחרת ביום ללא ברכה, ומכאן ולהבא ימשיך 
לספור בברכה. ואם לא ספר גם למחרת, ימשיך לספור ומכאן ולהבא בלא ברכה.

• מי שמסופק אם אתמול הוא ספר את העומר, או שאינו זוכר אם ספר את המספר המדוייק, יכול 

להמשיך לספור בברכה.

יום שלישי – ערב חג שני 
הדלקת נרות

• מן הדלקת הנרות ביום שלישי ערב פסח בשעה 18:52, ומברכת קודם ההדלקה: "ברוך אתה ה' 
אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר של יום טוב".

• יש להדליק לפני כניסת החג נר נשמה גדול שמחזיק יותר מ-24 שעות, כדי שיהיה אפשר להעביר 
ממנו אש למחרת ולהדליק את הגז ושאר הדלקות הנצרכות.

כביסה בחול המועד

• בשנה זו שהחנויות סגורות מלבד חנויות מזון ותרופות, ואנשים רבים לא יכלו לקנות בגדים לחג, מי 
שאין לו בגדים לחג שני, יכול להקל ולכבס את הבגדים, בפרט שבימים כאלו צריכים לשמור ביותר על 

ההגיינה, ולהרחיק כל לכלוך וטינוף.

יום רביעי – חג שני
מוצאי החג – מימונה

• בשנה זו אין לערוך מימונה ברוב עם, אלא במסגרת המשפחה המצומצמת בלבד, אין לארח ואין 
להתארח, אלא אם כן יהיו הוראות אחרות.
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• אין להתחיל בשום אופן בהכנות למימונה אלא לאחר צאת החג בשעה 19:43.
• חמץ שעבר עליו הפסח ברשות ישראל אסור בהנאה. ולכן היודע על חבירו שלא מכר את החמץ, אין 

לו לאכול או לשתות מוצרי חמץ ששהו ברשותו במשך חג הפסח.
• כמו כן אין לרכוש מוצרי חמץ לאחר הפסח, אלא ממקומות שיש להם אישור מהרבנות המקומית 

על מכירת חמץ.
• ברגע שנכנס לחם הביתה לאחר חג הפסח, ברכת המצה משתנה לברכת בורא מיני מזונות.

 

מצוה לספר בליל הסדר את סיפור יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה, כמו שנאמר "והיה כי ישאלך 
בנך", ולכן ההגדה פותחת ב"מה נשתנה". לפיכך מחלקים מיני מתיקה לילדים כבר בתחילת הסדר, 
וכן עושים כמה שינויים כדי לעורר את הילדים לשאול. וניתן לגרות את הילדים לשאול, אם יבטיח להם 
על כל שאלה אגוז או סוכריה וכדומה. ולהלן הבאנו כמה שאלות ותשובות, שיוכל כל אחד להשתמש 

בהם לסיפור יציאת מצרים.

דוגמאות לשו"ת לליל הסדר

מצוה לספר בליל הסדר את סיפור יציאת מצרים בדרך שאלה ותשובה, כמו שנאמר "והיה כי ישאלך 
בנך", ולכן ההגדה פותחת ב"מה נשתנה". לפיכך מחלקים מיני מתיקה לילדים כבר בתחילת הסדר, 
וכן עושים כמה שינויים כדי לעורר את הילדים לשאול. וניתן לגרות את הילדים לשאול, אם יבטיח 

להם על כל שאלה אגוז או סוכריה וכדומה. 

להלן הבאנו כמה שאלות ותשובות, שיוכל כל אחד להשתמש בהם לסיפור יציאת מצרים.

קערת הסדר
ש. מדוע יש שלש מצות בקערה?

ת. 1. שתי מצות ללחם משנה, אלא שמצה אחת חוצים, שכן דרך עני לבצוע על פרוסה, והמצות לחם 
עוני, ולכן צריך עוד מצה. 2. כנגד עגלה משולשת שלקח אברהם בברית בין הבתרים שבה התבשר על 

גלות מצרים. 3. כשיצאו ממצרים צריכים להקריב קרבן תודה שיש בו ג' סוגי מצות )מהרי"ל(.
ש. מדוע לוקחים דוקא ביצה לקערה?

ת. ככל שמבשלים הביצה מתקשה יותר – בשונה משאר המאכלים, כך ישראל "וכאשר יענו אותו כן 
ירבה וכן יפרוץ".

קדש
ש. בליל הסדר שהסעודה רחוקה מהקידוש, האם אין זה פגם בדין קידוש במקום סעודה ]לפמ"ש 

הרמ"א סי' רעג שצריך גם "סמוך" לסעודה[?
ת. ליל הסדר הוא שונה גם בזה, וכך תיקנו חז"ל מתחילה שהסעודה תהיה אחר המגיד, והרי זה חשוב 



18

במקום סעודה, שכך תיקנו חכמים )חזון עובדיה(.
ש. מדוע יש ארבע כוסות?

והרביעי  המשקים,  שר  בחלום  כוס  שהוזכר  פעמים  ג'  כנגד   .2 גאולה.  של  לשונות  ארבע  כנגד  ת. 
לבהמ"ז )רש"י פסחים קח סע"א. וע"ע בב"ר פפ"ח(.

ש. מדוע נאמרו ד' לשונות של גאולה?
ת. כנגד ד' גזרות -וימררו את חייהם, אם בן הוא והמתן אותו, כל הבן הילוד, תבן לא ינתן להם )שמות 

רבה פכ"ו(.

ש. מדוע צריך את הטעם הנוסף לד' כוסות, מלבד ד' לשונות של גאולה?
ת. לחייב גם את הנשים, שלא היו בשתי הגזרות האמצעיות. 

ורחץ - כרפס
ש. מדוע לוקחים דוקא כרפס לטיבול ראשון?

ת. 1. אותיות "ס' פרך", כי ס' רבוא מישראל עבדו בפרך )אבודרהם(. 2. רמז לכתונת פסים )ר' מנוח(. כי 
"כר פס" הוא סוף "מכר" ותחילת "פסים" )בן איש חי צו אות לב(. ועוד, שכשמטביל את תיבת "כרפס" 
בתיבת "מים" יוצא "מכר פסים" )הרה"ג נאמ"ן שליט"א בהערותיו לבא"ח שם, בשם ר' צבי פנש(. 3. הכרפס נקרא 

גם סלרי, גימטריא 300, במצרים לקו 50 מכות, ועל הים 250, סה"כ 300.
ש. מדוע מטבילים את הכרפס במי מלח דוקא?

ת. 1. זכר לדמעות המלוחות שהורידו עם ישראל בזמן השיעבוד. 2. כשנימולו ישראל לפני קרבן פסח 
הלכו לטבול ביאור ]כמו מומר שחוזר בתשובה – יו"ד סי' רסח סעי' יב בהגה[, וכשטבלו ס' רבוא ביאור 

נעשו המים עכורים כמו מי

יחץ
ש. מדוע חוצים את המצה לשתים?

ת. 1. כי צריך לברך על המצה כשהיא פרוסה – "לחם עוני", שכן דרך עני לאכול פרוסה בלבד. 2. לעורר 
את התינוקות לשאול. 3. כדי לשמור לאפיקומן שלא יגמרו המצות. 4. בליל הסדר הכל 4 - כוסות, 

בנים, לשונות גאולה, וע"י שחוצים המצה יש 4 מצות. 
ש. מדוע כשחוצים את המצה מכוונים חתיכה אחת ו', ואחת ד.

ת. כי השלש מצות רומזות לחכמה בינה ודעת, והאמצעית רומזת לבינה, וע"פ הקבלה בינה היא כנגד 
אות ה' המורכבת מאות ד' ואות ו'.

מגיד
ש. מדוע לא מברכים על ההגדה - אשר קדשנו במצוותיו וכו'?

וקצבה  גבול  לה  זו מצוה שאין  כי   .2 ליציאת מצרים.  זכר   - בקידוש  כבר התחלנו במצוה  כי   .1 ת. 
)רשב"א(.

ש. מדוע לא מוזכר משה רבינו בהגדה?
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ת. 1. משה רבינו הוא הראשון שסיפר הגדה של פסח - ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה' וכו' 
)פרשת יתרו(, ובודאי לא יזכיר את עצמו לשבח )האדמו"ר מבלז(. 2. להבליט כחו של ה' יתברך - כמו 
שאמרו אני ולא מלאך וכו', כי בלילה זה המטרה לחדד את כחו של ה' שהוא תקיף ובעל כל הכחות 
כולם. )שו"ת רביד הזהב(. 3. לרוב ענוותנותו של משה עשה ה' רצונו שלא יוזכר שמו בפרסום בהגדה 

)הגרי"ז מבריסק(.
ש. כל השנה יש מצוה לזכור יציאת מצרים – בלילה וביום, א"כ מה מיוחד בליל הסדר?

ת. 1. כל השנה מזכירים יציאת מצרים שאירעה לאבותינו, אבל בליל הסדר חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים )מהר"ל מפראג(. 2. כל השנה רק מזכירים בלי לספר, בליל הסדר יש 
מצוה לספר בהרחבה ובפרוטרוט. 3. כל השנה יש מצוה להזכיר בסתם, בליל הסדר יש מצוה לספר 

בדרך של שאלה ותשובה.
ש. למה ההגדה פותחת בארמית?

ת. קטע זה נתקן בגלות, כדי שיבינו הנשים והתינוקות בזמן הגלות שהיו מדברים ארמית, וכמו שנאמר 
– לשנה הבאה בארעא דישראל. 

ש. מדוע כופלים "כל דכפין" "כל דצריך"?
ת. כל דכפין הוא זה שרעב כי אין לו מה לאכול. כל דצריך הוא זה שיש לו לאכול, אבל עדיין אינו יכול 

לקיים את המצוות כי אין לו מצה שמורה לשמה, או יין, או חרוסת )אבודרהם(.
ש. מדוע דוקא בפסח מזמינים עניים?

ת. כי בליל הסדר אנו מצווים להראות כמו בני חורין, ובושה אם יש עני שאין לו מה לאכול )ע"פ המ"ב סי' תכט(.
ש. מדוע מזמינים את העניים ברגע האחרון?

ת. אין הכוונה להזמין את העניים כעת, אלא להראות לילדינו שאנחנו מוכנים לאורחים אפילו ברגע 
האחרון - הבית פתוח.

ש. למה לא שואלים בסוכות "מה נשתנה"?
ת. בסוכות זה גלות וישראל רגילים לגלות. אבל בפסח בני חורין לא מצוי כל כך אצל עם ישראל )קרבן פסח(.
ש. "אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה", ומדוע לא נאמר גילו המדוייק אלא רק בערך 

- כבן שבעים?
י"ח שורות לבנות בזקן,  1. הוא היה בסה"כ בן ח"י שנים, אלא שכשרצו למנותו נשיא צמחו לו  ת. 
שיראה מבוגר ויתאים לנשיאות )ברכות כז:(. 2. וי"א שמרוב יגיעתו בתורה הלבינו שערותיו )רמב"ם בפירוש 
המשניות(. 3. ראב"ע היה גלגול של שמואל הנביא שנפטר בן נ"ב שנים, וראב"ע כשהיה בן י"ח שנה יחד 

עם נ"ב של גלגול קודם הרי זה שבעים )האר"י ז"ל(.
ש. מדוע לגבי הבן שאינו יודע לשאול נאמר "את" פתח לו בלשון נקבה?

ת. 1. ילד רך שאינו יודע לשאול צריך תשומת לב מיוחדת וברכות ע"י אמא. 2. צריך להרחיב לו בשיחה 
ארוכה כדרך נשים שמרבות בסיפור. 3. "את" רומז שצריך לספר הכל – מא' עד ת'.

ש. "והיא שעמדה", מי זאת "היא"?
ת. 1. ההבטחה שהוזכרה קודם -ברוך שומר הבטחתו. 2. האמונה בה'. 3. השכינה. 4. התורה - "והיא" 

גימטריא כ"ב אותיות התורה.
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ש. מה הענין של ר' יהודה לעשות סימן - דצ"ך עד"ש באח"ב?
ת. 1. הסימנים האלו היו חקוקים על מטהו של משה רבינו )מכילתא, ומדרש רבה(. 2. בתהלים )עח, מה( 
הסדר שונה - "ערוב ויאכלם, וצפרדע ותשחיתם" ]וכן במכת ברד, ארבה, דבר[. קמ"ל הסדר הנכון )ר"י 
החסיד(. 3. דצ"ך - לאמת מציאות הקב"ה, "כי אני ה'", "אצבע אלהים". עד"ש - לאמת את ההשגחה, 

"כי אני ה' בקרב הארץ", "ושמתי פדות", "והפלה ה'". באח"ב – שה' מנהיג העולם ע"י שלוחיו בלבד, 
ולא כאמונת המצרים לעבוד לכוכבים ומזלות, בברד כוסו בעננים, הארבה החשיך את עין הארץ, וכן 

בחושך )כלי יקר. וכעי"ז בריטב"א(.
4. דצ"ך ע"י אהרן, עד"ש - משה ואהרן, בא"ח - משה, בכורות - הקב"ה )שבלי הלקט(.

ש. מדוע רק במכת בכורות נאמר "מכת בכורות", ובשאר המכות נאמר דם, צפרדע וכו'?
ת. 1. לרמוז על מכה נוספת – שהבכורות נלחמו במצרים כששמעו על מכת בכורות ופרעה לא רוצה 
לשחרר את ישראל, ומתו ס' רבוא ממצרים )מדרש שוחר טוב(. 2. מכה נוספת בזכות בכורות, מגיפה 
שהתפשטה במצרים מרקבון הגופות )בית הלוי(. 3. דם – משמעותה מכה, וכן בשאר המכות, משא"כ 

בכורות אין במשמעותה מכה, לכן הוצרך לומר "מכת בכורות" )מלבי"ם(. 
ש. מדוע שופכים מהכוס בעשרת המכות ובדצ"ך עד"ש באח"ב, דם ואש ותמרות עשן, סה"כ 16?

ת.  1. כשם יוה"ך שממונה על הנקמה וחקוק על המטה, ויוצא מס"ת כי מלאכיו יצוה לך ]י"ו - הך[ 2. 
16 פנים שיש לחיות הקודש )ד"מ(. 3. חרבו של הי"ת 16 פיות כנגד מילה פריעה ומציצה וי"ג פעמים 

ברית שבתורה )תיקונים(. 4. לרמוז שזה רק ההתחלה, טיפות, ועיקר הנקמה עוד לפנינו )גר"א(.

מוציא מצה
ש. מדוע המצות של ליל הסדר עגולות?

ת. 1. עושים אותה מהר שלא תחמיץ ואין זמן לעשות לה צורה )שו"ת האלף לך שלמה בהשמטות ס"ס לב, 
ע"פ הש"ע סי' תס ס"ד(. 2. בתורה נאמר עוגות מצות, ועוגה הוא עגול כמו בתענית )יט.( עג עוגה )שו"ת 

מהר"י אסאד סי' קנז(. 3. המצרים היו עושים מצה עם כמה ראשים לפי מס' האלהות שלהם - טלה, 

פרעה, יאור, בעל צפון וכו', אבל לנו ה' אחד ושמו אחד שאין לו התחלה וסוף )שם(.

מרור
ש. מדוע מטבילים את המרור בחרוסת?

ת. 1. להמית הארס שבמרור )גמרא(. 2. זכר לטיט )גמרא(. 3. זכר לתפוח )גמרא(. 4. "חרוסת" אותיות ס' 
חרות, כי ס' רבוא מישראל יצאו מעבדות לחרות )דרשות החת"ס(.

צפון - קרבן פסח
ש. מה הטעם שמחביאים את האפיקומן?

ת. 1. כדי שישאר מצה שמורה לאכול בסוף הסעודה זכר לקרבן פסח. 2. לעורר את התינוקות שלא 
יישנו.

ש. מדוע צוה ה' שהקרבן פסח יאכל צלי דוקא?
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ת. 1. שהמצרים ידעו שאלהיהם נשרפים, ולא יהיה להם תירוץ שלא הריחו )הרמב"ם(. 2. דרך חירות, 
שעשיר שיש לו הרבה בשר אוכל צלי, ולא חושש שישרף )החינוך מצוה ז(. 3. שאכלוהו בחפזון )שם(.

ש. מדוע צוה ה' בקרבן פסח ועצם לא ישברו בו?
ת. 1. שהמצרים ידעו שאלהיהם נאכלו, ולא יהיה להם תירוץ שלא זיהו העצם השבורה )רמב"ם(. 2. דרך 

חירות, שעשיר שיש לו הרבה בשר לא שובר עצמות )החינוך מצוה טז(.

כללי
ש. מדוע נקרא "ליל הסדר"?

ת. שחייב לעשות הכל לפי הסדר ]אם שתה כל ארבע הכוסות בזה אחר זה לא יצא[. 2. ליל הסדר 
עושה סדר לכל השנה, איך שהלך לו בליל הסדר כך תיראה כל השנה.

ש. מדוע מחלקים מיד קליות אגוזים ממתקים והפתעות בתחילת הסדר?
ת. 1. להראות שאנחנו יצאנו ממצרים, ובשעה כל כך שמחה מחלקים הפתעות לילדים. כמו דוד שבא 

ממרחקים. 2. לעורר התינוקות  שישאלו.
ש. איך ישראל יצאו ממצרים לפני הזמן שנקבע – 400 שנה?

ת. קושי השעבוד השלים המנין. 2. ריבוי האוכלוסין השלים המנין.
ש. מדוע החמירו בחמץ בפסח שאסור אפילו במשהו?

ת. מפני שהתורה החמירה בו ביותר - 1. כרת. 2. אסור בהנאה. 3. לא יראה ולא ימצא. והטעם לכל זה 
מפני שחמץ לא בדילי מיניה אינשי.

ש. מה הפירוש "בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"?
ת. 1. שפרה ופועה. 2. מרים שהשגיחה על משה. 3. שעודדו את בעליהן לפו"ר.

שאלות בקיאות 
ש. מי חיבר את ההגדה - באיזו תקופה?

ת. אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך בזמן התנאים והאמוראים הוסיפו עליה עוד קטעים )שואלין ודורשין(.
ש. כמה היה גובהו של פרעה?

ת. אמה.
ש. כמה היה גובהו של משה רבינו ע"ה?

ת. עשר אמות.
ש. כמה שנים נגזר בברית בין הבתרים?

ת. 400 שנה.
ש. כמה שנים היו ישראל במצרים?

ת. 210 שנה, כמנין רד"ו.
ש. כמה שנים היה השעבוד במצרים?

ת. לפחות 80 שנה ]שהרי משה נולד בתקופת השעבוד, והיה בן 80 בעמדו לפני פרעה[. אבל לא יותר 
מ139 שנה ]שהרי יוסף היה בן 39 כשירדו למצרים, ורק לאחר שהוא מת בן 110 שנים וכל אחיו התחיל 
השעבוד[. ועיקר השעבוד היה 116 שנה, לאחר שמת לוי אחרון השבטים 94 שנה אחרי שירדו מצרימה 
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שואלין ודורשין
מקבץ שאלות ותשובות בקצרה להלכה ולמעשה בהלכות פסח וספירת 

העומר, וכן שו"ת השייכים לענינא דיומא בצל מגיפת הקורונה

סימן א – הדברים שצריכים להתחזק בהם 
בתקופה קשה זו

שאלה ]מאת כמה תושבים מעירנו נשר יע"א[. במה 

עלינו להתחזק לאור המצב השורר בארץ בהתפשטות 

מגפת הקורונה בר מינן? והאם יש לקבוע תענית צבור 

כדי לבטל גזירה זו?

תשובה. ראשית, יש להקפיד ולשמור מכל משמר על 

כללי הזהירות שקבעו ראשי מערכת הבריאות בארצנו 

הקדושה, ובכלל זה, שלא ללחוץ ידים זה לזה, ובשום 

תפלה,  לצורך  גם  אחד  במקום  להתקהל  לא  אופן 

)מדרש רבה. ספורנו א, ח(.

ש. כמה היו יולדות בכרס אחת?
ת. י"א 6, י"א 12, י"א 60.

תיה בת פרעה? ש. כמה התארכה ידה של בִּ
ת. 60 אמה.

ש. אלו צפרדעים היו במכת צפרדע?
ת. יש אומרים צפרדעים רגילות, ויש אומרים התנינים – קורקודיל, שנאמר )תהלים עח, מה( "וצפרדע 

ותשחיתם" )רבינו בחיי(.
ש. באיזה גודל היו הכינים במכת כינים במצרים?

ת. הקטנה בגודל ביצת תרנגולת, והגדולה בגודל ביצת אווז.
ש. באיזה גובה היתה מכת כינים?

ת. כל עפר הארץ בגובה אמה.
ש. כמה זמן נמשכה כל מכה?

ת. ג' שבועות התראה ושבוע מכה. וי"א להיפך - שבוע התראה וג' שבועות מכה.
 

דוגמאות לחידות לליל הסדר
ש. מה הקשר בין חלומו של שר המשקים לליל הסדר?

ת. ד' כוסות כנגד ג' פעמים כוס פרעה בחלומו, וכוס ד' לבהמ"ז )רש"י פסחים קח סע"א. וע"ע בב"ר פפ"ח(.
ש. איזו אשה ילדה 600000 בכרס אחת?

ת. יוכבד, את מרע"ה שהיה שקול כס' רבוא )מדרש שה"ש רבה(.
ש. "קרבן פסח אינו נאכל אלא בחמץ", היתכן?

ת. בחמ"ץ ר"ת בלילה, חצות, מנוייו, צלי.
 



23

וירא דק"א  ועוד אמרו שם )מה"נ פרשת  אותו מקום. 
ע"א(, רבי אחא הגיע לכפר בשם טרשא, וסיפרו לו בני 
העיר שיש להם מגיפה בעיר כבר שבעה ימים, ובכל יום 
המגיפה מתחזקת יותר. אמר להם, נלך לבית הכנסת 
ונבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא, והנה בדרכם 
לבית הכנסת הגיעה הידיעה על עוד כמה מתים, ועוד 
אין  אחא,  רבי  להם  אמר  למות,  שנוטים  חולים  כמה 
זמן כעת לקיים את התפלות בבית הכנסת כי השעה 
מהיותר  אנשים  ארבעים  מכם  תפרישו  ולכן  דחוקה, 
ואני  קבוצות  לארבע  אותם  ותחלקו  שבעיר,  צדיקים 
יבוא עמכם לומר פרשת הקטורת, וכך שלחו כל קבוצה 
לעמוד בזוית אחרת של העיר, ואמרו שם את פרשת 
פעמים,  שלוש  כן  עשו  אחת,  ובעונה  בעת  הקטורת 
של  לבתיהם  צדיקים  אותם  מתוך  הלכו  מכן  ולאחר 
החולים הנוטים למות, וקראו שוב את פיטום הקטורת, 
ה  מֹשֶׁ "ַוּיֹאֶמר  קורח  בפרשת  הפסוקים  את  אמרו  ואז 
גֵָּפה",  ָעַצר ַהמַּ "ַותֵּ וגו' עד  ה"  ְחתָּ ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהמַּ ֶאל 
קמו  החולים  ואותם  המגפה,  נעצרה  שעה  ובאותה 

ממיטתם והבריאו.
יום את פרשת הקרבנות  בכל  לומר  להקפיד  טוב  וכן 
ללב  יפה  בספר  פלאג'י  יצחק  רבי  הגאון  שכתב  וכמו 
ח"ג )סימן א ס"ק יב(, שבזמן מגפה וחולי רע בעולם ב"מ, 
שהוא  ביומו,  יום  דבר  הקרבנות  פרשיות  לקרות  טוב 
מסוגל הרבה ונכון לבו בטוח כי לא תאונה אליו רעה, 
וטוב שגם הנשים  שהוא משומר מכל דבר רע. עכ"ל. 
יקראו בכל יום פרשת הקרבנות, שהרי לדעת מהרי"ל 
)בשו"ת החדשות סימן מה( נשים חייבות לקרוא בכל יום 

פרשת הקרבנות, והובא בבית יוסף )סימן מז(. ע"ש. ולכל 
הפחות לעת כזאת טוב להקפיד בזה.

ד. עוד יש להתחזק בתורה ובגמילות חסדים, כי התורה 
והמצוה אגוני מגנא מן היסורין ומן הפורענות, וכמבואר 

במסכת סוטה )כא.(. ע"ש.
ואפילו החולה שיעסוק בתורה, זכות התורה תגן בעדו 
חש  )נד.(:  עירובין  במסכת  וכמבואר  שלימה,  לרפואה 
בראשו יעסוק בתורה, שנאמר כי לוית חן הם לראשך. 
לגרגרתיך.  וענקים  שנאמר  בתורה,  יעסוק  בגרונו  חש 
חש במעיו יעסוק בתורה, שנאמר רפאות תהי לשרך. 
חש בעצמותיו יעסוק בתורה, שנאמר ושקוי לעצמותיך. 
חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. 

אמר רב יהודה ברבי חייא בא וראה, שלא כמדת הקדוש 
ברוך הוא מדת בשר ודם, מדת בשר ודם, אדם נותן סם 
הוא  ברוך  הקדוש  אבל  קשה,  ולזה  יפה  לזה  לחבירו, 
אינו כן, נתן תורה לישראל סם חיים לכל גופו, שנאמר 
ולכל בשרו מרפא. ובכח התורה להגן אף מפני מחלה 

מדבקת, וכמבואר בכתובות )עז:(. ע"ש.
וזכות גמילות חסדים בכוחה להגן מפני הֶדֶבר, וכמובא 
במסכת תענית )כא:( שבעיר סורא היה ֶדֶבר, ובשכונתו 
של רב לא היה ֶדֶבר, חשבו שכולם שהוא משום זכותו 
בלילה  והנה  האמוראים,  גדול  שהיה  רב  של  הגדולה 
יותר,  הרבה  גדולה  זכותו  שרב  השכונה  בני  כל  חלמו 
ונס זה שלא הגיע הֶדֶבר לשכונתו אינו משום רב, אלא 
גומל  היה  אשר  בשכונה,  שהיה  פשוט  אדם  משום 
מי  לכל  לקבורה  חפירה  כלי  ומשאיל  טובים  חסדים 

שנצרך לזה.
ובפרט בימים אלו של חבלי משיח יש להתחזק בתורה 
ובגמילות חסדים, וכמו שאמרו במסכת סנהדרין )צח:(: 
מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה 
ובגמילות חסדים. וגם מגיפה כלל עולמית זו יתכן שהיא 
"משיח  כי  רשומות,  דורשי  אמרו  וכבר  משיח,  מחבלי 

בא" בגימטריא "קֹרונה".
ואמנם קשה לגמול חסדים בגופו בימים אלה, אבל כל 
וכן ישתדל כל  יכול לגמול חסדים עם בני ביתו,  אחד 
אחד לגמול חסדים בממונו עם העניים בפרט בימים 
אלה של ערבי פסחים, כל אחד כפי כחו, ולפום גמלא 
שיחנא. והגם שהשעה דחוקה בעת הזו, שאנשים רבים 
נשבר מטה לחמם, מכל מקום כבר אמרו במסכת גיטין 
)ז.( אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם 

צדקה. ובכתובות )סו:( מלח ממון חסר, ואמרי לה חסד. 
הטלפון,  דרך  אנשים  עם  חסד  לגמול  יכול  וגם  ע"ש. 
בדברי חיזוק, עידוד וחכמה, "כבד את ה' מהונך", ממה 

שחננך.
הזאת  בעת  תענית  לקבוע  יש  אם  השאלה  ולענין 
חללים  רבים  אשר  הקורונה,  מגיפת  התפשטות  של 
מבואר  הנה  בעוה"ר,  הרוגיה  כל  ועצומים  הפילה 
במשנה מסכת תענית )יט.( ובטוש"ע )סימן תקעו סעיף 
ב(, שגוזרים תענית על הֶדֶבר. אולם למעשה אין לגזור 

תענית בזמננו מפני מגיפת הקורונה, שהרי מבואר שם 
אנשים  שלשה  כשמתו  דוקא  דהיינו  ובהלכה,  בגמרא 
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ימים,  שלשה  במשך  איש  מאות  חמש  של  עיר  מתוך 
בכל יום מת אחד, ואין הנשים והקטנים והזקנים בכלל 
מנין זה, כלומר גם לענין המתים, דוקא שמתו אנשים 
מרן  דעת  וכן  )סק"ה(.  ברורה  המשנה  וכמ"ש  בריאים, 
הכסף משנה )פ"ב מהלכות תענית ה"ה(. וכן מסקנת מרן 
רבינו עובדיה יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ג )חאה"ע סימן ה 

אות א(. ע"ש. וב"ה שלא הגענו למצב זה.

ועוד, שבזמננו אין לגזור תענית בזמן הֶדֶבר, כי אדרבה, 
ח"ו,  להידבק  יותר  מסוכן  הוא  ושותה  אוכל  שאינו  מי 
ברורה  והמשנה  )סק"ב(,  אברהם  המגן  שכתב  וכמו 
)סק"ב(. וכן כתב מרן החיד"א בברכי יוסף )סק"ד( בשם 

שו"ת מהר"ם בן חביב החדשות )סימן עה(. ושכן אמרו 
בשם האר"י ז"ל. וע"ע בביאור הלכה )סימן תקנד סעיף 
ו( בשם ספר פתחי עולם, שאפילו בתשעה באב התירו 

שיאכל  רק  הקולירא,  מגיפת  בזמן  לאכול  לבריאים 
במקום  להתענות  שירצה  ומי  מכשיעור.  פחות  פחות 
שלא  ולהזהירו  ליועצו  יש  ח"ו,  בזעם  המחלה  שאין 
ילך מפתח ביתו כל היום, ולהכריחו כשיצא ישא סביב 
לחוטמו ופיו מסיכה עם מעט עשב מינטה. ע"ש. ואפילו 
ביום הכפורים התיר הגאון רבי ישראל מסלנט לאכול 
בזמן המגיפה, גם לבריאים, פן תדבקם המחלה, אלא 
שמכיון שעדיין לא הגיעו לכלל סכנה, רק שיכול להיות 
שיגיעו לכך, ציוה לאכול פחות פחות מכשיעור. והובא 

בחזון עובדיה תעניות )עמ' רעט(.
ולכן אין לקבוע תענית בימים כאלה! וגם הבריאים לא 
יתענו. ולכן מועצת הרבנות הראשית לישראל בנשיאות 
יוסף שליט"א, יחד עם  מרן הראשון לציון רבינו יצחק 
עמיתו הג"ר דוד לאו שליט"א לא קבעו יום תענית, אלא 
רביעי ערב  ביום  וזעקה  ויום תפלה  רק תענית שעות, 
ראש חודש ניסן. ויתקיים בנו מקרא שכתוב, ויצעקו אל 
ממצוקותיהם   – "קורונה"  בגימטריא   – להם"  "בצר  ה' 

יצילם. ויהי רצון שה' יתברך יקבל תפלותינו ברצון.

סימן ב – ברכת מעין שבע בתפלה שנערכת בחצר 
בית הכנסת

מכרמיאל  הי"ו  סויסה  אברהם  ה"ה  ]מאת  שאלה 
בחצר  שבת  של  ערבית  תפלת  כשעורכים  יע"א[. 
בשל  הבריאות,  מערכת  הוראות  פי  על  הכנסת,  בית 
התפשטות מגיפת הקורונה בעוה"ר, האם מותר לומר 

שם ברכת מעין שבע?
שברכת  י(  סעיף  רסח  )סימן  הש"ע  מרן  דעת  תשובה. 
מעין שבע לא נתקנה אלא בבית כנסת, והיינו אפילו יש 
שם ספר תורה, וכמ"ש בשו"ת יביע אומר ח"ט )חאו"ח 

סימן קח אות קכז(.

לומר  להם  אין  הכנסת,  בית  ברחבת  וגם המתפללים 
משה  דבר  בשו"ת  ראיתי  ואמנם  שבע.  מעין  ברכת 
וזו הלכה העלה  אמריליו ח"א )סימן כג( שהאריך בזה, 
שאם הוא חצר של בית כנסת קבוע, כל שהוא בשטח 
שלפני בית הכנסת, ובית הכנסת שקבוע בו ספר תורה 
פתוח לשם, אומרים ברכת מעין שבע אף באותה חצר. 
ע"ש. ודבריו הובאו להלכה בספר פרי האדמה ח"א )פ"ט 
מהל' תפלה ה"י(, ובשו"ת ירך יעקב )חאו"ח סימן לג(. ע"ש. 

שמתפללים  כזה  באופן  זה  על  לסמוך  נוכל  ולכאורה 
ברחבת בית הכנסת, ובית הכנסת פתוח לשם.

וראיתי בספר כי בו שבת )סימן רסח סעיף פח( שכתב 
מכניסים  שלפעמים  הכנסת,  לבית  הסמוך  חדר  בדין 
שם ספר תורה ועשו שם מנין בליל שבת, שאין לברך 
ובית אבלים.  שם ברכת מעין שבע,  כדין בית חתנים 
יביע אומר ח"ב )חאו"ח סימן כח  והערה מקורו משו"ת 
אות ז( בשם כף החיים פלאג'י )סימן כח סעיף כב(. ע"ש. 

אולם במחכ"ת לא חזינא כהאי סימנא, כי התם איירו 
לגבי בית המדרש שאין מתפללים שם, משא"כ בחדר 
הכנסת.  כבית  דדינו  לומר  יש  הכנסת,  בית  שבתחום 
ואמנם  יא(.  )חאו"ח סימן  וכן העלה בשו"ת מציון אורה 
יוסף )סימן רסח סעיף כז( פסק שאין לומר  גם בילקוט 
בחדר הסמוך לבית הכנסת, אא"כ מתפללים שם תדיר 
יומם ולילה. אולם י"ל דיודה בנ"ד שבית הכנסת פתוח 

לרחבת בית הכנסת, דדינו כבית הכנסת.
מרן  עם  בזה  דיברתי  כי  ניחמתי,  שובי  אחרי  אולם 
לי  ואמר  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבינו  לציון  הראשון 
בצורה ברורה שאין לסמוך על זה למעשה, כי מסתמות 
הפוסקים שכתבו שאין לברך אלא בבית הכנסת ממש, 
מבואר דלא שמיעא להו כלומר לא סבירא להו דברי 
בית  ברחבת  לברך  ואין  הנ"ל,  וסיעתו  משה  הדבר 

הכנסת, אלא בבית הכנסת ממש.
ואף על פי שהיה מקום לצרף עוד מ"ש בספר תהלה 
לדוד )סימן רסח ס"י(, שאם כל הצבור או רובו הוצרכו 
אומרים  הכנסת,  בבית  שלא  להתפלל  סיבה  לאיזו 
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שם ברכת מעין שבע, כי שייך טעמא דמאחרין. והובא 
להלכה בשו"ת מנחת יצחק ח"י )ס"ס כא(. וכתב שכן נהגו 
כמה פעמים, כשהוצרך הצבור לצאת ולמחות ברחובה 
אמרו  מדרשות,  ובתי  כנסיות  הבתי  ונסגרו  עיר,  של 
ברחובה של עיר ברכת מעין שבע. ע"כ. וגם בנידוננו רוב 
עם ישראל לא מתפללים בבית הכנסת בשל המגיפה 
הארורה, ולדברי התהלה לדוד אפשר לברך ברכת מעין 
מברכים  לא  בדידן  אנן  אולם  בבית.  אף  בכה"ג  שבע 
וכדמוכח ממ"ש בשו"ת  ברכת מעין שבע אף בכה"ג, 
בית דוד )חאו"ח בהשמטות סימן תקלז, דקל"ה ע"ג(, שהיה 
אצלם דבר בעיר שאלוניקי בשנת תס"ח, ורוב בני העיר 
ברחו לכפרים, ושם התפללו בבתים, או על פני השדה, 
שיש  אע"פ  כי  שבע,  מעין  ברכת  יאמרו  שלא  וכתב 
מקום לומר ששייך טעמא דמאחרין, מ"מ אין לאמרה 
אלא בבית הכנסת. עכת"ד. והביאו מרן החיד"א בברכי 
יוסף )סימן רסח סק"ד(. ע"ש. וה"ה לנ"ד. וכן מסיק מרן 
הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף )סימן רסח סעיף כז( דלא 
כהמנחת יצחק, וכן הורה לקהל הרחב בשעת ההפגנה 
שהיתה בליל שבת בשנים האחרונות, שלא לומר ברכת 
לנו ספק  ולכן הגם שיש  עיר.  מעין שבע ברחובה של 
אספק  סמכינן  דלא  ידוע  מקום  מכל  לברך,  ספיקא 

ספיקא בברכות, מחומר איסור ברכה לבטלה.
ובעוה"ר כעת הגיעה ההודעה על החלטת הממשלה, 
של  ברחובה  לא  ואפילו  כלל,  בצבור  להתפלל  שאין 
כי  זו,  לשאלה  להזדקק  שנשוב  מסתבר  אולם  עיר. 
שלב  יהיה  בע"ה,  בקרוב  המגיפה  שתעצר  לאחר  גם 
שיתירו להתפלל ברחובה של עיר, ותחזור להיות הלכה 
למעשה, ויש לפרסם שאין להקל באיסור ברכה לבטלה 
החמור, ואין לברך ברכת מעין שבע אלא בבית הכנסת 

ממש.

סימן ג – תפלה בצבור בזמן הזה
שאלה ]מאת הרה"ג יוסף חיים ביטון שליט"א והרה"ג 
ורבי שאול פדידה הי"ו מרכסים  זינו שליט"א  יחיאל 

יע"א, וה"ה ניר מזוז הי"ו ממעלות יע"א[. 
א. בימים אלה שמערכת הבריאות הורו שאין להתקהל 
התפשטות  סכנת  בשל  תפלה,  לצורך  אופן  בשום 
במנין  תפלה  לקיים  ניתן  האם  ב"מ,  הקורונה  מגיפת 
על ידי שכל אחד יוצא למרפסת ביתו באותה שעה, ויש 

עשרה שכנים שמתפללים באותה עת?
ב. ומה יעשה אדם שחייב לומר קדיש על אביו ואמו, 
כי הוא בתוך השנה לפטירתם, כיצד יכול לעשות להם 
נחת רוח באמירת הקדיש? ]שאלת ה"ה יהודה מלכה 
אתא  מקרית  הי"ו  לוי  שרון  וה"ה  יע"א,  מנשר  הי"ו 

יע"א[.
במנין שנערך בסתר  אותו להתפלל  ומי שמזמינים  ג. 
הבריאות,  מערכת  להנחיות  בניגוד  אלה,  בימים 
מערכת  הוראות  נגד  זה  למנין  להצטרף  רשאי  האם 
הבריאות? ]שאלת ה"ה מיכאל אסייג הי"ו מכרמיאל 
יע"א, ורבי אלעד כהן הי"ו ורבי דוד משה אביגדור הי"ו 

מעיר הקודש ירושלים תובב"א[.
תשובה. א. ראשית יש להקדים, כי אין לומר שום דבר 
במקום  המתכנסים  אנשים  בעשרה  אלא  שבקדושה 
אינו  יחיד  ולכן  שריא,  שכינתא  עשרה  בי  כל  כי  אחד, 
יכול לומר דברים שבקדושה, וכמבואר בגמרא מסכת 
העשרה  וכל  א(.  סעיף  נה  )סימן  ובטוש"ע  )כא:(  ברכות 
מהעשרה  חלק  אם  אבל  אחד,  במקום  שיהיו  צריכים 
נמצאים במקום אחר, אינם מצטרפים למנין, וכמבואר 

שם )סעיף יג(.
האמור  באופן  במרפסות  מנינים  שמארגנים  ואותם 
בשאלה, הם סומכים על דברי הפרי חדש )סימן נה אות 
יג(, והפרי מגדים )א"א ס"ק יב(, שאם רואים אלו את אלו 
וכן  נפרדות.  ברשויות  שהם  אפילו  למנין,  מצטרפים 
פסק המשנה ברורה )סימן נה ס"ק נב( בשעת הדחק 
הדחק.  שעת  ודאי  הוא  היום  וגם  ע"ש.  פנים.  כל  על 
אולם מדברי מרן הבית יוסף שם בשם מהר"י אבוהב 
משמע שלא מצטרפים בכה"ג כל שאינם ברשות אחת, 
ואפילו רואים זה את זה. וכן מבואר בשו"ת דבר משה 
אמריליו ח"ט )סימן כג, דט"ו ע"א(, דלא מהני רואים זה 
את זה, כל שהם ברשות אחרת. וכן דעת מרן החיד"א 
במחב"ר )אות ח(. והמאמר מרדכי )סקי"ד(. ועוד. ומכל 
מקום יש מקום להקל לכל הפחות לענין קדיש וקדושה 
שמחשיבים  הפוסקים  על  לסמוך  חזרה,  בלי  בלבד 
לא  וכן  חזרה,  יעשו  לא  במנין, אבל  זו כתפלה  תפלה 
יקראו בתורה בברכות, כדי שלא להכנס בחשש ברכה 
לבטלה, משא"כ עשרה לקדיש וקדושה שהוא מדרבנן, 
וקרא דונקדשתי אסמכתא בעלמא הוא, וכמ"ש כעין זה 
בזה  ו( לחלק  )סימן  יחוה דעת ח"ב  זיע"א בשו"ת  מרן 
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בנידונו לענין חרשים בזה"ז. וכ"כ גם בשו"ת הוד יוסף 
)סימן עה( לחלק בכיו"ב לענין מחללי שבת בפרהסיא 

יביע אומר ח"ט )חאו"ח סימן קח  בזמננו, הובא בשו"ת 
אות לד(, ובילקוט יוסף )סימן נה סעיף יא(. ע"ש. ודון מינה 

ואוקי באתרין. וכן הסכים עמי מרן הראשון לציון רבינו 
יצחק יוסף שליט"א, שאין להחשיב דבר זה למנין לענין 
חזרה וקריאת התורה, אלא לענין קדיש וקדושה בשעת 

הדחק בלבד.
והשומע מנין שכזה שאומרים חזרה ומברכים על הספר 
תורה, אין לו לענות אחריהם אמן, כי ספק אמן להקל. 
יעשה  חזרה  שאומר  צבור  השליח  אם  מקום  ומכל 
תנאי של תפלת נדבה, שאם הלכה כהפוסקים שאינם 
מצטרפים למנין, הרי הוא מכוין להתפלל תפלת נדבה, 
אפשר לענות אחריו אמן. אולם דבר זה לא יועיל אלא 

בחול, כי אין להתפלל בשבת ויום טוב תפלת נדבה.
ביום  ואמו  אביו  על  קדיש  לומר  שצריך  מי  ולענין  ב. 
לפטירתם,  הראשונה  השנה  בתוך  שהוא  או  השנה, 
לעילוי  ובצדקות  תורה  בלימוד  שירבה  הנכונה  הדרך 
יותר  עוד  גדולה  נשמת קרוביו, שדברים אלו מעלתם 

מאמירת הקדיש.
הקורונה  מחולי  אחד  את  למנות  טוב  אפשר  ואם 
שנמצא במלונית הבידוד, ושם יש להם תפלה במנין, 
של  ושלוחו  אמו,  או  אביו  נשמת  לעילוי  קדיש  ויאמר 
אדם כמותו. וכן אפשר למנות את השליח צבור שברדיו 
ביומו  יום  מידי  מנין  שם  עורכים  אשר  ברמה,  קול 
ואמו  אביו  של  שמו  את  שיזכיר  השלטונות,  באישור 

שיהיה הקדיש לעילוי נשמתם.
אותם  במנין  את התפלה שמתפללים  ודע, שהשומע 
חולי קורונה, או ברדיו קול ברמה, ומתפלל אתם יחד,  
אפשר שהדבר נחשב לו כתפלה בצבור, וכמ"ש להדיא 
המאירי )פסחים פה:(. וע"ע בשו"ת הרדב"ז ח"ה )סימן ב' 

אלפים קלט(. ובשו"ת תפלה למשה ח"ד )סימן ד(. ע"ש.

ודע עוד, שגם השומע קדיש וקדושה וחזרת הש"ץ דרך 
רדיו קול ברמה, אף אם שומע דרך האינטרנט שעוברות 
זה  ואין  לענות,  רשאי  שומע,  שהוא  עד  שניות  כמה 
בכלל אמן יתומה, וכמבואר בילקוט יוסף )ימים נוראים 
תשע"ב עמ' מו( בשם מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. וע"ע 

במש"כ בס"ד בסה"ק אבי בעזרי )חאו"ח סימן קעב אות 
ב(. ובספר השיעור השבועי תשע"ה )שופטים סעיף ה(.  

ג. והשומע על מנין מאורגן נגד הנחיות מערכת הבריאות 
והוראות גדולי הדור, הדבר פשוט שאין להצטרף למנין 
שכאלה  רשעים  אנשים  אם  ספק  יש  ובכלל  כזה, 
שמארגנים מנין כזה הם מצטרפים למנין. וכל היודע על 
מנין כזה, מצוה רבה עליו לדווח על כך למשטרה כדי 

שיקנסו אותם, ויפזרו את המנין הסוכן הזה.
וזולתנו  עצמנו  לשמור  התורה  אותנו  הזהירה  וכמה 
דמכם  את  "ואך  שנאמר  כמו  והנפש,  הגוף  מסכנת 
על  תעמוד  "לא  ה(,  ט,  )בראשית  אדרוש"  לנפשותיכם 
דם רעך" )ויקרא יט, טז(, "השמר לך ושמור נפשך מאוד" 
)דברים  לנפשותיכם"  מאוד  "ונשמרתם  ט(,  ד,  )דברים 

ד, טו(, "ועשית מעקה לגגך ולא תשים בביתך" )דברים 

מכל  להזהר  צריך  אלא  מעקה,  דוקא  ולאו  ח(.  כב, 

סכנה, וכמו שאמרו בגמרא )כתובות מא ע"ב, ובבא קמא 
טו ע"ב(, מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, ולא 

יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, שנאמר ולא תשים דמים 
אחד  ה"ד(:  רוצח  מהלכות  )פי"א  הרמב"ם  וז"ל  בביתך. 
הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם 
וימות, כגון שהיתה לו באר או בור בחצירו, בין שיש בהן 
מים בין שאין בהן מים, חייב לעשות להן חוליה גבוהה 
עשרה טפחים, או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה 
אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות 
יפה  יפה  בדבר  ולהזהר  ממנו  ולהשמר  להסירו  עשה 
שנאמר השמר לך ושמור נפשך, ואם לא הסיר, והניח 
עשה  מצות  ביטל  סכנה,  לידי  המביאים  המכשולות 
וכן פסק מרן הש"ע  ועבר על לא תשים דמים. עכ"ל. 

חו"מ )סימן תכז סעיף ז, ח( כלשון הרמב"ם.
ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"י )סימן רצא(, שאסור על פי 
כשאין  גם  אופן,  בשום  אדום  ברמזור  לעבור  ההלכה 
והחוק  הסדר  הריסת  כי  ממש,  מתקרבות  מכוניות 
והיוצא מדבריו,  כידוע. עכ"ד.  בנפש  לידי סכנה  מביא 
שמי שעבר על חוקי התנועה – כגון שנסע ברמזור אדום 
או במהירות מופרזת – וב"ה סיים את הנסיעה בשלום 
ולא אירע לו שום נזק, אעפ"כ עתיד ליתן את הדין, כי 
עבר על ההלכה שהיא כסייג וגדר בפני הסכנה. והדבר 
דומה למי שעבר על שאר איסורי חכמים שנעשו לסייג, 
עוף  שאכל  מי  כגון  עצמו,  תורה  איסור  על  עבר  ולא 
בחלב ולא אכל בשר בחלב, ודאי שיענש על כך, שכל 
וה"ה  ד:(.  )ברכות  מיתה  חייב  חכמים  דברי  על  העובר 
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בנ"ד, שסוף סוף עבר על תקנת חכמים אשר אימצו 
בכל לב את תקנות וחוקי התנועה, וענוש יענש על כך. 
וזה מלבד מה שהזהירונו במסכת שבת )לב.( שלעולם 
אל יעמוד אדם במקום סכנה, שמא אין עושים לו נס, 
ואם עושין לו נס מנכין לו מזכיותיו. והוא הדין בנידוננו, 
שאפילו אם אדם חושב שהשלטונות מגזימים לחומרא 
לא  ולבסוף  אלו,  הנחיות  על  עבר  ולכן  בהנחיותיהם, 
קרה לו כלום ב"ה, עדיין הוא עבר עבירה, ויתן על כך 

את הדין.

סימן ד – ברכת האילנות למי שנמצא בבידוד
שאלה. מי שנמצא בבידוד בשל מחלת הקורונה ב"מ, 
את  רואה  כאשר  האילנות  ברכת  לברך  רשאי  האם 
ולבלובם מרחוק מבעד החלון שבחדרו, או  האילנות 

שצריך לעמוד בין האילנות כדי לברך ברכה זו?
ידי  על  רק  האילנות  את  רואה  כאשר  הדין  ומה  ב. 

משקפת, או על ידי טלסקופ?
תשובה. א. לשון רבותינו: היוצא בימי ניסן ורואה אילנות 
מלבלבים ]פורחים[, אומר "ברוך אתה ה' אלקינו מלך 
העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות 
ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם" )ברכות מג ע"ב. 

שלחן ערוך סימן רכו(.

את  שרואה  כל  אלא  האילנות,  בין  לעמוד  צורך  ואין 
האילנות ולבלובם, ואפילו מרחוק, מברך ברכת האילנות 
הלבנה  על  שמברך  וכשם  הראיה,  ברכות  כל  כדין 
מרחוק ואינו צריך לעמוד על ידה בשעת הברכה, הוא 
הדין בברכת האילנות. אלא שצריך לראות את הלבלוב 
היטב, ולכן לא יברך על אילנות גבוהים שלבלובם נמצא 
בגובה כמו עצי דקל שאין פריחתם נראית כהוגן )מעשה 
נסים כדורי סי' י. הגר"י זליכה בסדר ברכת האילנות עמ' יז. 

פרח מטה אהרן עמ' נג סעיף יז. ועע"ש עמ' רט הערה 7. שער 

העין פ"ב סעיף ב(.

וגם כאשר רואה את האילנות דרך זכוכית ביתו או  ב. 
לברך  יכול  משקפיים,  ידי  על  וכן  החלון,  שמשת  דרך 
ברכת האילנות, וכדין כל ברכות הראיה שאפשר לברך 
דרך זכוכית, ואינו נחשב כהפסק בינו לבין הדבר שרואה 
)ברכי יוסף סי' רכד סק"א. שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' יח אות י 
הערה יג. חזון עובדיה הלכות חנוכה בדיני ברכת הלבנה הערה 

יב. חזון עובדיה הל' ברכות דיני ברכות הראיה הערה ז. חזו"ע 

הלכות פסח עמ' כט(.

ידי  על  מרחוק  האילנות  את  לרואה  הדין  והוא 
משקפת, שיכול לברך ברכת האילנות על ידי ראיה זו, 
ומתפעל,  רואה  והוא  ונראים,  קיימים  האילנות  שהרי 
כדי  המרחק  את  לו  מצמצמת  הכל  בסך  והמשקפת 
הדין  והוא  מקרוב.  שרואה  כמו  מרחוק  לראות  שיוכל 
לשאר ברכות הראיה שמברך גם על מה שרואה דרך 
י. שו"ת בצל החכמה  משקפת )פתח הדביר סי' רכד אות 
ח"ב סי' טז אות ד בשם שו"ת משיב הלכה ]כצ"ל[ ח"ב סי' 

רמד. חזון עובדיה ברכות עמ' תטז. ולאפוקי ממש"כ הגר"י 

להיפך,  פתה"ד  בשם  טו  ס"ס  ח"ג  חיים  לב  בשו"ת  פלאג'י 

דליתא. ילקוט יוסף הלכות ברכות עמ' תרג. הלכה ברורה סי' 

רכד סעיף לב(.

אולם הרואה את האילנות דרך המראה של המכונית, 
זו ברכת  אינו רשאי לברך על ראיה  או מראה אחרת, 
זה  ואין  עצמם,  האילנות  את  רואה  שאינו  האילנות, 
נחשב ראיה. והוא הדין לכל ברכות הראיה, שאין לברך 
על מה שרואה דרך הראי. ולכן אם רואה את האילנות 
אין  מראות,  בעזרת  הפועלת  משקפת  דרך  ולבלובם 
לברך ברכת האילנות על ראיה זו. ובעיקר הדבר מצוי 
לברך  שאין  מראות,  ידי  על  הפועלים  בטלסקופים 
ברכות הראיה על מה שרואה דרכם )פתח הדביר סי' רכד 
סס"ק י. שו"ת בצל החכמה ח"ב סי' יח אות ג. שו"ת מנחת 

יצחק ח"ב סי' פד אות י. שו"ת יחוה דעת ח"ד סי' יח אות י. 

נב  ו. שער העין עמ'  דיני ברכות הראיה הערה  עובדיה  חזון 

סעיף יא אות ב(.

סימן ה – ברכת האילנות לאחר חודש ניסן
שאלה. מי שלא הספיק לברך ברכת האילנות בחודש 
ניסן, מפני שהיה בבידוד בביתו, או שלא מצא אילנות 
פורחים בקרבת ביתו, ולא ההין להרחיק מביתו בניגוד 
ברכת  לברך  רשאי  האם  החוק,  רשויות  להנחיות 

האילנות בחודש אייר? 
תשובה. אמנם בתלמוד נאמר: היוצא בימי ניסן וראה 
אילנות שמלבלבים ]שמוציאים פרח[, אומר ברוך שלא 
בשלחן  זה  בלשון  נפסק  וכן  וכו'.  כלום  בעולמו  חיסר 

ערוך )ברכות מג: ר"ה יא. שלחן ערוך סי' רכו(.
מכל מקום לאו דוקא בחודש ניסן אפשר לברך ברכה 
ניסן,  בחודש  הוא  הלבלוב  עיקר  כלל  שבדרך  רק  זו, 
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והברכה היא כל עוד שהלבלוב קיים, כלומר שעדיין יש 
פרחים על העצים, אבל לאחר שנושר הפרח, וכבר יש 

פרי על העץ, אי אפשר לברך יותר.
אך מי שלא בירך בחודש ניסן ברכת האילנות, ועכשיו 
עדיין  ]ומצוי  פרחים  עם  אילנות  רואה  אייר  בחודש 
בימים אלו לראות פרחים בעצי זיתים, או בעצי רימונים, 
ומלכות.  בשם  האילנות  ברכת  לברך  יכול  וכדומה[, 
מפירותיו,  חלק  לגדול  כבר התחילו  באילן  אם  ואפילו 
האילנות.  ברכת  עליו  מברך  פרחים,  עדיין  בו  יש  אם 
וכן העידו על הגאון רבי משה פיינשטיין שבירך ברכת 
האילנות בחודש אייר תשי"ג )שו"ת יחוה דעת ח"א סי' א 
]ושם חזר בו ממש"כ בקול סיני עמ' 60[. חזון עובדיה פסח 

עמ' כה, כז. שו"ת רבבות אפרים ח"ה סי' קעג אות א. שו"ת 

תבואות שמש חיו"ד ס"ס צו(. 

אז  ימצא  שאם  ותמוז,  סיון  לחודשים  גם  הדין  והוא 
בשם  האילנות  ברכת  לברך  יכול  באילנות,  לבלוב 

ומלכות )שו"ת יצחק ירנן ח"א ס"ס מ(.  
וגם אשה מברכת ברכת האילנות בשם ומלכות, כי לפי 
עשה  מצות  בכלל  האילנות  ברכת  אין  שהתבאר  מה 
שייכת  היא  אלא  מהן,  פטורות  שהנשים  קבוע  שזמנן 
בכל השנה בכל זמן שיש לבלוב )חזון עובדיה פסח עמ' י(. 

סימן ו – קימחא דפיסחא
שאלה ]מאת רבי רפאל בן סעדון הי"ו ממעלות יע"א[. 
האם אפשר לתרום כסף ל"קימחא דפיסחא" ממעות 

מעשר כספים?
תשובה. ראשית יש להקדים, שאכן ישנה חובה על כל 
לצורך  לעניים  שיחולקו  מעות  לתרום  מישראל  אחד 
החג. והלכה זו שייכת בכל יום טוב, שמצוה וחובה עלינו 
לשמח את העניים, וכפי שנפסק להלכה: כשהוא אוכל 
שאר  עם  ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל  חייב  ושותה 
העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל 
ומשקה לעניים  ואינו מאכיל  ואשתו,  ובניו  ושותה הוא 
ולמרי נפש, אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל 
אלו נאמר "זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו 
כי לחמם לנפשם", ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר 
המשמח  אבל  חגיכם".  פרש  פניכם  על  פרש  "וזריתי 
את אותם המסכנים, הרי שאין שמחה גדולה ומפוארה 
אצל הקדוש ברוך הוא אלא לשמח לב עניים ויתומים 

האלו,  האומללים  לב  שהמשמח  וגרים,  ואלמנות 
דומה לשכינה, שנאמר "להחיות רוח שפלים ולהחיות 
לב נדכאים" )רמב"ם פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יח, ופ"ב 

מהלכות מגילה הי"ז. שלחן ערוך סימן תקכט סעיף ב(.

לפי  הפסח,  בחג  הצדקה  ענין  על  הקפידו  ובפרט 
ויושבים מסובים כל אחד הוא וביתו  שהוא זמן חירות 
ברוב שמחה, אין זה כבוד לה' שהעניים יהיו אז רעבים 
וצמאים. ולכן דין זה נזכר בשלחן ערוך בהלכה הראשונה 
צריך  העיר  מי שהוא מתושבי  של הלכות פסח, שכל 
לתת לזה )הרמ"א בהגה סי' תכט סעיף א. שער הציון סק"י(.
לעניים  לעזור  ישראל  לכל  גודל החיוב  וכבר מפורסם 
לחגוג את החג כראוי, ועל כן אינו מצוי כל כך שישאר 
עני ביום טוב בלי סעודה, אבל מה נעשה עם האומללים 
והנדכאים בעיר שמתביישים לפשוט יד ולבקש, ועל כן 
נהגו בכמה מקומות שקודם יום טוב הולכים נבוני לב 
לבתי העשירים לקבץ עבור אלו המרי נפש. ועל זה אמר 
זיע"א, שיש שלש כתות בעם  יוסף  רבינו עובדיה  מרן 
הביישנים  חסדים,  וגומלי  רחמנים,  ביישנים,  ישראל, 
מתביישים  אבל  לקבל  שרוצים  העניים  אותם  אלו 
אבל  לתת  שרוצים  העשירים  אלו  והרחמנים  לבקש, 
יודעים למי, ויש את הגומלי חסדים, אלו הגבאי  אינם 
לביישנים.  ונותנים  הרחמנים  מן  שמקבלים  צדקה 
ואשרי אותם האנשים גבאי צדקה ששמים עין על זה, 
שמזכים לעצמם ומזכים לכל אנשי העיר )משנה ברורה 

סימן תקכט ס"ק יז. כף החיים סי' תרלט סק"י(. 

בעשיר  מעשה  זה,  על  משל  הביא  מדובנא  והמגיד 
עשיר  אחד  רחוקה,  בעיר  בנים  שני  לו  שהיה  מופלג 
בן צעיר שגר עם אביו. כאשר  לו עוד  והיה  ואחד עני, 
הגיע הבן הצעיר לפרקו, ובהתקרב עת נישואיו בשעה 
הזמנה  מכתב  העשיר  לבנו  העשיר  האב  שלח  טובה, 
יחסוך  שלא  מבנו  מבקש  הוא  ובמכתב  לחתונה, 
בהוצאות לכבוד החתונה, אלא יקנה חליפות ושמלות 
לו ולכל בני ביתו שיבאו בהופעה מכובדת בחתונת אחיו 
אחיו  את  גם  להביא  שידאג  אליו  בקשתו  וכן  הצעיר, 
הצעיר בלבוש נאה ומכובד לכבוד החתונה. וסיים האב 
את המכתב בכותבו: "והריני מתחייב לך שכל ההוצאות 

שתוציא לכבודי, אני יחזיר לך עד הפרוטה האחרונה".
כמוצא  עליו  שמח  העשיר  הבן  אל  המכתב  כשהגיע 
שלל רב, ומיד לקח את אשתו ובניו ובנותיו לחנות בגדים 
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יוקרתית, וקנה עבורם ביד רחבה בגדים נאים ומכובדים 
ביותר, מהמותגים הנחשבים ביותר, ביודעו שאביו נאמן 
לשלם שכר טוב ולהחזיר לו עד הפרוטה האחרונה, כפי 
שהבטיחו במכתבו אליו. בהגיע היום שצריכים לנסוע 
אל החתונה, הזמין כרכרה מפוארת והעלה לשם את 

כל בני ביתו.
לפתע נזכר שעדיין לא הודיע לאחיו העני על החתונה, 
כל  לככר העיר, מקום אשר מתקבצים שם  נסע  מיד 
העניים והקבצנים לפשוט יד, וכשראה את אחיו העני 
קראו לעלות מהר לעגלה, כי נוסעים הם עתה לחתונת 
היאך  ושאל,  נדהם  עמד  העני  האח  הצעיר.  אחיהם 
אחינו,  לחתונת  ובלויים  מרופטים  בבגדים  כך  אבוא 
לי  הודעת  שלא  חבל  בי,  יתבייש  בודאי  אבינו  והלא 
יפה  חליפה  איזו  לשאול  מצליח  הייתי  אולי  מקודם, 
ללובשה לכבוד החתונה. האח העשיר התעלם מדבריו, 

ודחפו פנימה לתוך הכרכרה והורה לעגלון לנסוע.
בנו  את  אביהם  ראה  החתונה,  לאולם  כשהגיעו  והנה 
וכל בני ביתו לבושים בבגדים חשובים, ושמח  העשיר 
סחבות  בלויי  לבוש  העני  בנו  את  כשראה  אבל  בהם, 
ויהי לאחר החתונה  חשכו עיניו, אך לא אמר מאומה. 
כאשר ביקש בנו העשיר שיקיים את הבטחתו לשלם את 
כל ההוצאות, אמר לו אביו, ראה נא בני אני כתבתי לך 
שאשלם את כל ההוצאות שתוציא לכבודי, אבל אתה 
הראת לדעת שכל ההוצאות שהוצאת היו לכבודך, כי 
אילו היית דואג לכבודי, היה עליך גם להלביש את אחיך 
העני מחלצות לכבודי, וכיון שעשית הכל לכבודך בלבד, 

אני פטור מלשלם לך... 
הוצאותיו  בעבור  לאדם  שמגיעים  ההחזרים  בענין  כך 
אדם  של  מזונותיו  רבותינו:  שהבטיחו  כפי  החגים,  על 
קצובים לו מראש השנה, חוץ מהוצאות שבתות וימים 
טובים שאם הוסיף מוסיפים לו, שזהו לכבוד ה' יתברך, 
אך כל שלא הזמין את העניים על שלחנו, הרי לא היה 
שמחת  מצות  קיים  ולא  הוא,  אבריך  קודש  לכבוד  זה 
החג כלל, ולא יקבל בחזרה מאומה )ביצה טז רע"א. שו"ת 
בהר  יעקב מדובנא פרשת  לט. אהל  סי'  סופר חאו"ח  כתב 

עה"פ וכי ימוך אחיך(.

וכבר הבטיח לנו ה' יתברך: אם אתה משמח ארבעה 
שלי ]הלוי והגר היתום והאלמנה[, אני משמח ארבעה 
שלך ]בנך ובתך עבדך ואמתך[, שנאמר )דברים פרק טז 

ָך  ָך ְוַעְבדְּ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ַמְחתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ַאתָּ פסוק יא( "ְושָׂ

ר  ָעֶריָך ְוַהגֵּר ְוַהיָּתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאשֶׁ שְׁ ר בִּ ִוי ֲאשֶׁ ַוֲאָמֶתָך ְוַהלֵּ
ָך" )מדרש תנחומא סוף פרשת ראה(. ִקְרבֶּ בְּ

ועתה נבוא אל השאלה אם מותר לשלם את התרומה 
ל"קימחא דפיסחא" ממעשר כספים, כי לפי המבואר 
שהוא חוב גמור על כל אחד מתושבי העיר, הרי כלל 
מעשר  מכספי  בה  שחייב  מצוה  לשלם  שאין  בידינו 
כספים, וכפי שאין לשלם זכר למחצית השקל ומתנות 
לשלם  שאין  אומרים  יש  כך  מעשר,  מכספי  לאביונים 
מעות אלו מכספי מעשר )הגרי"ש אלישיב באשרי האיש 

עמ' שכח(.

אבל רבו הפוסקים שסוברים שמותר לתת מעות אלו 
וסכום  קבועה  גביה  בדבר  אין  שהרי  מעשר,  מכספי 
ב. חוט שני קרליץ  ניסן סעיף  )הליכות שלמה חודש  קבוע 
נאמ"ן  ומשפט פ"א סק"ה השני. הרה"ג  פ"א סק"ב. צדקה 

שליט"א באור תורה אייר תשנ"ד. שו"ת מצות אברך סימן ב 

בשם מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א. כי בא מועד 

סי' תכט סעי' ט(.

וטוב שיתן מעט מכספו הפרטי, והשאר יתן ביד רחבה 
)שו"ת  כל הדעות  ידי חובת  יוצא  ובזה  מכספי מעשר, 
ו.  ג אות  ימי הפסח פרק  סי' קלז. שערי  שבט הקהתי ח"א 

ישועת דניאל על הל' צדקה עמ' פט ס"ק יב, והוא לחוש לד' 

הגרי"ש אלישיב באשרי האיש עמ' שכח(.

על  עניים  להביא  אפשרות  לו  יש  אם  זה,  על  ובנוסף 
יזמין גם עניים על  שלחנו, מלבד מה ששולח לעניים, 
לעניים  כשנותן  כי  אוכל.  שהוא  ממה  שיאכלו  שלחנו 
צריך ליתן להם ביד רחבה, מאותם הדברים המשובחים 
אפשרות  שאין  זו  בשנה  אולם  בעצמו.  אוכל  שהוא 
יש  לכן  ב"מ,  המגיפה  להתפשטות  מחשש  לארח, 
להתאמץ ביותר ולשלוח לעניים כל צרכי החג )רמב"ם 
על  אורות  בניצוצי  החיד"א  מרן  מזבח.  איסורי  הלכות  סוף 

הזוה"ק בראשית בהקדמה ד"י ע"ב אות ג(.

סימן ז – מכירת חמץ 
א.  יע"א[.  ברק  מבני  פרחים  משפחת  ]מאת  שאלה 
לגוי,  החמץ  את  שמוכרים  מה  על  לסמוך  ניתן  האם 

ולהשאיר בביתו חמץ גמור על סמך מכירה זו?
לפני  לכתחילה  חמץ  מוצרי  לרכוש  מותר  והאם  ב. 
חוששים  כי  הפסח,  למוצאי  אותם  ולשמור  הפסח, 
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שמא לאחר הפסח תתגבר מגיפת הקורונה ח"ו, ויהיה 
מחסור במוצרי מזון בסיסיים?

תשובה. א. המוכר את חמצו לגוי לפני הפסח, אינו עובר 

בזה משום "בל יראה ובל ימצא", שהרי נאמר בתורה 
ָכל  אֹר בְּ )שמות יג, ז(: "ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך שְׂ

ֻבֶלָך", כלומר – חמץ שלך אין אתה רואה, אבל אתה  גְּ
רואה חמץ של גוי. וגם כאשר היהודי והגוי מכירים אחד 
את השני, ויודע היהודי שהגוי לא יגע בחמץ כלל, אלא 
מותר,  לו,  ויתננו  ויחזור  הפסח  לאחר  עד  לו  ישמרנו 
בכל  נהגו  וכבר  גמורה.  במכירה  לגוי  שימכור  ובלבד 
וכל  לנכרי,  חמץ  מכירת  על  לסמוך  ישראל  תפוצות 
המפקפק בכך ראוי לגערה. וכן נהגו כמה גדולי תורה 
מהדורות הקודמים, שהיו מוכרים את החמץ שבביתם 
לגוי, והיו מכבדים בהם בני תורה שהיו באים אצלם עם 
סעיף  תמח  סימן  ערוך  שלחן  ע"ב.  ה  )פסחים  החג  צאת 
חמד  שדי  ועפי"ז.  ד"ה  קיג  סי'  חאו"ח  סופר  חתם  שו"ת  ג. 

כ. שו"ת ציץ אליעזר ח"כ  ומצה סימן ט אות  מערכת חמץ 

סי' נא אות ב(.

וכיום נוהגים שכולם מוכרים את החמץ במכירה כללית 
להשאיר  מותר  הדין  ומעיקר  וכדומה,  הרבנות  ידי  על 
בביתו חמץ גמור על דעת כן, וגם כאשר נשאר לו מעט 
ורק צריך להבין את מהות  ורוצה למוכרו רשאי.  חמץ 
המכירה, שלא יחשוב שהוא מוכר את החמץ לרב, אלא 
לגוי. ורק מהיות טוב שמי שנשאר לו מעט חמץ גמור, 
יזדקק למכירה, מכמה טעמים )שו"ת אור  ולא  יבערנו, 

לציון ח"ג פ"ט סי' ב. פסקי תשובות סי' תמח אות י(.

שיכול  פי  על  ואף  חמץ,  מוצרי  הרבה  לו  שנשאר  ומי 
למכור את החמץ לגוי, הוא מעדיף לבער את כל החמץ, 
התורה  שהרי  תשחית",  "בל  משום  בדבר  איסור  אין 
ציותה עלינו "תשביתו שאור מבתיכם", והבחירה בידו 
אם להשביתו על ידי ביעור החמץ, או על ידי מכירתו 

לגוי )שו"ת ציץ אליעזר ח"כ סי' נא אות ב(. 
ולאחר שמוכר החמץ לגוי, מותר ליהודי להשאיר את 
החמץ בביתו עד לאחר הפסח, שהרי חמץ זה הוא של 
גבוהה  מחיצה  החמץ  בפני  לעשות  שצריך  אלא  גוי. 
עשרה טפחים ]כ-80 ס"מ[, כדי שלא יבא לאוכלו. ואפילו 
את כלי החמץ צריך להצניע בחדר סגור – מקום שאינו 
להניח  אין  ולכן  ממש.  חמץ  שכן  כל  שם,  ללכת  רגיל 
מוצרי חמץ ליד דברים המותרים בארון אחד, או בתא 

הקפאה אחד, אלא בארון בפני עצמו, או בתא הקפאה 
מיוחד, ולסגור ארון או תא זה במפתח או בדבק, שלא 
תהיה גישה אליו, ויכתוב על זה "חמץ", להודיע לשאר 
בני הבית שהמקום הזה נמכר לנכרי )שלחן ערוך סימן 
תמ סעיף ב, וסי' תנא סעיף א. שו"ת קנין תורה בהלכה ח"א 

סי' קי אות ה. הליכות שלמה פסח פ"ו הערה יב. כי בא מועד 

סי' תמח הע' מד השניה בשם הג"ר אשר וייס שליט"א(.

חמץ  מוצרי  תחילה  בכוונה  לקנות  שרוצה  ומי  ב. 
מלפני הפסח, כדי לשמרם עד לאחר הפסח, אף על 
פי שבדרך כלל ראוי להימנע מכך, מכל מקום בשנה 
זו שיש צורך בדבר, אין שום איסור לעשות כן, ורשאי 
לכתחילה לקנות מוצרי חמץ לפני הפסח, כדי שיהיה 
סמוך לבו בטוח ורגוע בימים אלה )ע' בשדי חמד מערכת 
חמץ ומצה סימן ט אות כ. שו"ת שבט הלוי ח"ד סימן מט. 

וע"ע בשו"ת מעין אומר פ"ב סימן כד(.

סימן ח – צביעת הבית לאבל בתוך שנה לפני 
הפסח 

מי  יע"א[.  שאלה ]מאת ה"ה אליהו דדון הי"ו מנשר 
שהוא בתוך שנת אבל על אביו, האם מותר לו לצבוע 

ולסייד את הבית לכבוד חג הפסח?
תשובה. מותר לאבל לצבוע ולסייד את ביתו מיד לאחר 
לאבילות  השלשים  בתוך  ואפילו  האבלות,  ימי  שבעת 
מותר )חזון עובדיה הלכות אבילות ח"ב עמ' שה. פני ברוך 

הל' אבילות עמ' קצב(.

ובפרט כאשר עושה כן לצורך מצוה, שמסייד את קירות 
הבית לפני חג הפסח, כדי שלא ישאר שם חשש חמץ, 
וכפי שכתב מרן השלחן ערוך )סימן תמב סעיף ו( שנהגו 
לגרר הכתלים שנגע בהם חמץ, בודאי שאין בזה שום 
יצחק  זכרון  תקנב.  עמ'  אבילות  הל'  סופרים  )דברי  איסור 
פרק כו סעיף יז. ילקוט יוסף הל' אבילות עמ' שס. חיים וחסד 

פנחסי עמ' רטז(.

סימן ט – הכשר המנגל
מרכסים  הי"ו  תורג'מן  מרדכי  ה"ה  ]מאת  שאלה 
יע"א[. תבניות אפיה מסיליקון שמשתמשים בהם כל 
השנה לאפיית עוגות וכדומה מחמץ, האם ניתן להכשיר 

תבניות אלו לפסח? 
את  להכשיר  שכדי  להקדים,  יש  ראשית  תשובה. 



31

התנור עצמו, יש להמתין קודם הכשרו 24 שעות מזמן 
השימוש האחרון בחמץ, ולאחר מכן ינקה אותו היטב 
שלא ישאר בו כל חשש חמץ בעין, ויסיקנו היטב במדת 
החום הגבוהה ביותר, במשך שעה, ובזה יוכשר התנור 
שהאוכל  עצמן  התבניות  אולם  בפסח.  בו  להשתמש 
ניצוצות  שיהיו  עד  באש  ללבנן  צריך  ממש,  בהם  נגע 
ניתזים מהן, וכיון שהדבר בלתי אפשרי אפילו בתבניות 
העשויות  בתבניות  שכן  וכל  זינגו,   – מאמייל  העשויות 
מסיליקון, שהרי התבניות יתקלקלו בליבון שכזה, יקנה 
תבניות חדשות לפסח )שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן סג. חזון 
עובדיה פסח עמ' קלב. כי בא מועד ח"א עמ' קו סעיף פב. 

ושכן הסכים הג"ר אשר וייס שליט"א(.

סימן י – הכשר התנור
שאלה ]מאת ה"ה יצחק בוקעי הי"ו מנשר יע"א[. א. 
בענין הכשרת התנור לפסח, האם מועיל מה שמפעילים 
התבניות  כאשר  ביותר,  הגבוה  החום  על  התנור  את 

בפנים, ובכך להכשיר את התנור ואת התבניות?
ב. וכיצד ניתן להכשיר את הרשת שבתנור, אשר עליה 
מניחים את התבניות והמגשים בשעת האפיה? ]שאלת 

ה"ה יעקב אלפסי הי"ו מנשר יע"א[.
תשובה. יש להקדים כי כלל גדול בידינו: בכל כלי הולכים 
אחר רוב תשמישו. ולכן כלי שבלע בחום של אש ביבש, 
כגון שפודים שצולים בהם וכן רשתות שצולים עליהן, 
ניצוצות  שיהיו  עד  באש  גמור  בליבון  להכשירם  יש 
ניתזים מהם. והוא הדין לתבנית אפיה שבמשך השנה 
אופים בה מיני מאפה יבשים, יש להכשירה בליבון גמור 
באש, ומכיון שהתבניות המצויות בזמננו אינן עמידות 
מיוחדות  בתבניות  להשתמש  יש  כך,  כל  חזקה  באש 

לפסח )שלחן ערוך סימן תנא סעיף ד, ו(.
בליבון  להכשירו  להקל  יש  עצמו  התנור  לגבי  ואמנם 
קל, כלומר שיש להמתין קודם הכשרו 24 שעות מזמן 
השימוש האחרון בחמץ, ולאחר מכן ינקה אותו היטב 
שלא ישאר בו כל חשש חמץ בעין, ויסיקנו היטב במדת 
הוא  הוא  שבזה  כשעה  במשך  ביותר,  הגבוהה  החום 
יוכשר התנור  ובכך  מגיע לליבון קל שקש נשרף עליו, 
להשתמש בו בפסח. והטעם שמקילים בדין התנור יותר 
לפסח  מיוחד  תנור  לקנות  שקשה  מכיון  מהתבניות, 
ועוד, שבדרך  כדיעבד.  זה חשוב  והרי  שדמיו מרובים, 

כלל המאכל אינו נוגע בדפנות התנור עצמו, מה שאין 
כן התבניות שהחמץ מונח עליהם באופן ישיר, לכן יש 
חזון  סג.  סימן  ח"ב  דעת  יחוה  )שו"ת  יותר  בתנור  להקל 
עובדיה פסח עמ' קלב. וע"ע בשולי הסכמת מרן רבינו עובדיה 

יוסף זיע"א לספר אשר לשלמה ילוז אות ד. שו"ת שמש ומגן 

ו. שו"ת אדני פז ח"ד חאו"ח סימן  נו אות  ח"ג חאו"ח סימן 

סה. שו"ת ברית אברהם דניאל ח"ב סימן כג. ומ"ש בשו"ת אור 

לציון ח"ג פרק י הערה ט להחמיר שלא לקנות עוגות לפסח 

ממאפיה שהכשירו בה את התנור. במחכ"ת הפריז על מדתו 

להחמיר, ולא ידעתי מה ראה על ככה ומה הגיע אליו לגבב 

נ"ט,  בר  נ"ט  וגם  נטל"פ,  גם  בזה  יש  כך, שהרי  כל  חומרות 

וגם התנור עבר הכשר בליבון קל, ובכל דבר לחוד יש להתיר 

לדעת מרן בדיעבד עכ"פ, וכ"ש בהצטרף כולהו(.

ומכל מקום מי שיש אפשרות בידו לקנות תנור מיוחד 
לפסח ]או כפי שמצוי היום טוסטר אובן במחיר השווה 
תבוא  האמור,  להיתר  כלל  להזדקק  ולא  נפש[,  לכל 
עליו ברכה. ובפרט שיש עוד כמה חששות בענין הכשר 
וכדומה  עלומות  בפינות  פירורים  שמצוי  כגון  התנור, 
)פסקי תשובות סימן תנא אות י. וכ"מ ממ"ש ביחו"ד וחזו"ע 

"כיון שקשה לקנות תנור מיוחד לפסח שדמיו  הנ"ל להתיר 

מרובים". ע"ש. ודו"ק(. 

ותנור אפיה פירוליטי, שיש בו תכנית לניקוי עצמי, והוא 
מגיע לחום רב של 500 מעלות, הרי זה בגדר ליבון גמור, 
שהרי ליבון של ניצוצות ניתזים ממנו הוא חום של 400 
לפסח,  תנור  להכשיר  שלא  המחמירים  וגם  מעלות. 
יכולים להשתמש בתנור זה. ויש מחמירים לכסות את 
דלת התנור ואת דפנות התנור בנייר כסף, מכיון ששם 
טכנית  ואם מבחינה  לחום של 500 מעלות.  מגיע  לא 
ניתן להשאיר את התבניות בתנור בשעת הניקוי הנ"ל 
מועיל  זה  גבוה של 500 מעלות, הכשר  לחום  שמגיע 
גם לתבניות, אבל אם התבניות לא עמידות בחום כזה, 
פי  על  ואף  תמה.  עמ'  כלים  )הגעלת  וכנ"ל  להחליפן,  יש 
שבתכנית לניקוי עצמי הנ"ל אין ניצוצות ניתזים מהתנור, זהו 

לפי שמייצרים אותו מחומר צפוף מאוד, וכמ"ש הרב אהרן 

פז,  עמ'  הבית  תורת  שערי  בספר  שהובא  במכתב  פפויפר 

ובספר דרך כוכב עמ' 311, ובשו"ת דברי דוד טהרני ח"א חיו"ד 

ס"ס י. וכ"כ סברא זו בשו"ת דברי שמואל ראטה ענינים שונים 

עה  סי'  ח"ח  מהרש"ם  בשו"ת  כ'  ובלא"ה  קד.  ס"ס  חאו"ח 

דניצוצות ניתזים היינו ע"י שפשוף. ושכן המנהג. ע"ש. שו"ת 
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מעשה חושב ח"ה סימן יד. הרב אלחנן פרץ בס' חקת הפסח 

עמ' מז, ושכ"כ האגרות משה. כי בא מועד סי' תנא סעיף פא. 

"אגרות  יוסף שליט"א בספר  יצחק  מרן הראשון לציון רבינו 

הראשון לציון" על פסח תש"פ הנד"מ מכתב כה עמ' קטו, 

הגומיות שבקצוות הדלת  קיז חידש, שאפילו אם  ושם עמ' 

כל  שכמעט  מפני  לאסור,  סיבה  אינו  החום,  את  ממעטות 

הכלי הוכשר. ע"ש(.

ב. ולענין רשת שרגילים להניח עליה את התבנית, מכיון 
שהיא בלעה במשך השנה את אדי החמץ היבש, אבל 
לא באה במגע ישיר עם החמץ, לכן דינה כדין התנור, 
ואם אפשר לכתחילה יש לקנות רשת מיוחדת לפסח, 
כיון שאין דמיה מרובים. ואם אי אפשר להחליפה, יש 
לעטוף אותה היטב בנייר אלומיניום במהלך חג הפסח, 
יש  הצורך  ובמקום  הדעות.  כל  חובת  ידי  יוצא  ובזה 
קל,  ליבון  לה  לעשות  או  הרשת,  את  להגעיל  להקל 
את  שמכשיר  בזמן  בתנור  הרשת  את  שיניח  כלומר 
התנור על ידי היסק בחום גבוה למשך שעה, ובזה גם 
הרשת נכשרת לפסח, כיון שבמשך כל השנה הרשת 
לא בלעה ישירות מחמץ יבש, כי לא הניחו את החמץ 
על הרשת ממש, ורק התבנית היתה מונחת עליה, אלא 
שהיא בלעה מהאדים שהתפזרו בתנור )ע' שו"ת ערוגת 
הבושם חאו"ח סי' קיט שאם הבליעה היתה רק בזיעה, מהני 

ליבון קל אף באיסורא בלע. וכ"כ המאמר מרדכי סי' תנא ס"ק 

וח"י סי' ע אות  יוד,  כ אות  יצחק ח"ה סי'  כא. שו"ת מנחת 

נג. ומ"ש בקונ' כי בא  ב. הכשרת המטבח לפסח עדס עמ' 

מועד ח"א עמ' קה סעיף עח בשם האחרונים להצריך ליבון 

גמור לרשת התנור, זהו ברשת שאפה עליה, משא"כ בנ"ד. 

וע"ע באגרות הראשון לציון על פסח תש"פ מכתב מג עמ' קע 

שהביא מכתב ממרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, בענין תבניות 

אפיה שברוב הפעמים אופים בהם באמצעות נייר אפיה, ואין 

מניחים את דברי המאפה ישירות על התבניות, שיש להכשיר 

אותם ע"י ניקוי היטב והיסק בחום גבוה. וטוב לרווחא דמילתא 

שלאחר מכן יעשו גם הכשר ההגעלה. ע"כ. ודון מינה ואוקי 

אלא  ישירות,  הרשת  על  מונח  היה  לא  שהמאפה  באתרין 

בתבנית שע"ג הרשת(.

על  אפיה  בנייר  כל השנה להשתמש  ודע, שהמקפיד 
יחד עם התנור,  התבניות, רשאי להכשיר תבניות אלו 
כלומר שאחרי שינקה את התבניות היטב, יסיק אותם 
בתנור בחום גבוה. וטוב לרווחא דמילתא שלאחר מכן 

יעשו להם הגעלה )מכתב ממרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, 
באגרות הראשון לציון פסח מכתב מג(.

סימן יא – אכילת עוף אפוי וצלוי בליל הסדר 
שאלה ]מאת ה"ה אלון לוי הי"ו מפתח תקוה יע"א[. 
האם מותר לאכול בליל הסדר עוף ובשר שנאפו בתנור?
לאכול בשר  אין  כיום,  ולפי המנהג  הדין,  לפי  תשובה. 
צלוי בליל הסדר כלל, שמא יאמרו בשר קרבן פסח הוא 
זה. ואין חילוק בזה בין בשר כבש, או עגל, או עוף, כל 
בשר אסור לאוכלו צלי בליל הסדר. ולכן אין לאכול בליל 
הסדר פרגיות צלויות על האש )שלחן ערוך סי' תעו. כף 

החיים סק"א. חזון עובדיה הל' ליל הסדר עמ' קג(.

ואפילו צלי קדר, דהיינו שמבשלים את הבשר בקדרה 
בלא מים, אלא מתבשל במוהל היוצא ממנו, אין לאכול 
תעו  סי'  אברהם  )מגן  העין  מראית  משום  הסדר,  בליל 

סק"א. משנה ברורה סק"א. חזון עובדיה עמ' קג סעיף ה(.

ולענין עוף אפוי בתנור, אמנם רגילים לאפותו עם מעט 
רוטב, אבל מאחר שבצדו העליון אין בו רוטב, אם לאחר 
האפיה העוף נראה כמו צלי, אין לאוכלו בליל הסדר. 
ולכן הרוצה לאכול עוף אפוי בתנור, ישקע אותו ברוטב 
ליל  הל'  הררי  קודש  )מקראי  כצלי  נראה  יהיה  שלא  כדי 
במחזיק  ומ"ש  אליהו.  הגר"מ  בשם  יב  הערה  פ"ט  הסדר 

ברכה סי' תעו סק"ד שאם נתבשל במים ואחר כך נצטמק 

מותר, והובא להלכה בשע"ת סי' תעו, ובכה"ח סק"ו. נ' דמיירי 

העליון  שצדו  בנ"ד  משא"כ  במרק,  כולו  נתבשל  שמתחילה 

כבר מתחילה היה צלי(.

סימן יב – שיעור המצה
כמה  שאלה ]מאת ה"ה אור גבאי הי"ו מנשר יע"א[. 
מצה צריך לאכול כדי לצאת ידי חובת אכילת מצה בליל 
הסדר, כי יש שאומרים שבשליש מצה או בחצי מצה יש 

שיעור כזית, כיון שהנפח הוא הקובע? 
שאמרו  השיעורים  שכל  הדבר  נכון  אמת  תשובה. 
מנהג  אבל  המשקל.  לפי  ולא  הנפח  לפי  הם  חכמים 
פי  על  למדוד  האחרונים  בדורות  הספרדים  רבותינו 
המשקל, וכן המנהג פשוט אצל בעלי הוראה לשער כל 
השיעורים – דהיינו כזית מצה בפסח, וכזית מרור, וכזית 
לשיעור ברכה אחרונה, ואתרוג כביצה, וששה ביצים של 
עירובי חצרות וכדומה – כולם במשקל לפי חשבון ביצה 
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ח"י דרהם ]54 גרם[, וכזית חצי ביצה תשעה דרהם ]27 
גרם[, ואין לשנות )שו"ת בית דוד סי' פב. מרן החיד"א בברכי 
ג סעיף צה.  ובמורה באצבע סימן  ד,  יוסף סימן קסח ס"ק 

חיים לראש פלאג'י עמ' כט. בן איש חי פרשת פנחס סעיף 

יט. כף החיים סימן פא סק"ג, סימן קנח סק"ח, סימן קסח 

סקמ"ו, סימן רי סק"ח, סימן שסח סק"כ, סימן תפו סק"א, 

בהשמטות  ח"ח  עבדי  ישכיל  שו"ת  קכח.  ס"ק  תרמח  סימן 

סימן טו אות ח. רבי רפאל ברוך טולדאנו בקיצור שלחן ערוך 

השלם סימן קסז סעיף כג. ועוד(.

ומה שאמרו שאין לשער במשקל, זהו קודם שנתברר 
לאחר  אבל  ובמדה,  בכמות  וכביצה  כזית  שיעור  לנו 
שנתברר לנו שיעורם בכמות, ונמסר לנו המשקל לפי 
עולם  מימי  נהגו  ולכן  לטעות,  מקום  עוד  אין  הדרהם 
זקני תלמידי חכמים באכילת כזית מצה של ליל פסח, 
ששוקלים במשקל תשעה דרהם ]27 גרם[, ומנהגם יפה 
על פי הדין )פתח הדביר סימן קצ, דף קצו ע"ב. שו"ת חזון 
עובדיה ח"א כרך ב' סימן כח, עמ' תקיח. ספר וזאת הברכה 

פרק ה עמ' 43, ומקראי קודש הררי הל' ליל הסדר עמ' תרי 

בשם  קכז  סי'  ח"ב  והנהגות  תשובות  אליהו.  הגר"מ  בשם 

יוסף  ילקוט  מבריסק.  והרב  ומסאטמר,  מבלז,  האדמורי"ם 

הברכה והלכותיה מהדו' תשס"ח בשו"ת שבסוף הספר סי' א, 

עמ' שמה. ברכת ה' ח"ב עמ' צה הערה 109 בסופה. קונטרס 

"אליבא דהלכתא" שבט-אדר תשס"ט, עמ' מא והלאה(.

סימן יג – מזון לבעלי חיים בפסח
שאלה ]מאת ה"ה ישראל זבורוב הי"ו מנשר יע"א[. מי 
שיש לו בעלי חיים, כגון תוכים, דגים, תרנגולים, וכלבים, 
האם צריך להקפיד בפסח לתת להם אוכל כשר לפסח 

ללא חשש חמץ? 
תשובה. חמץ בפסח אסור בין באכילה ובין בהנאה, וכבר 
בערב פסח החמץ אסור בהנאה מתחילת שעה ששית 
חיים בחמץ מאותה  בעלי  להאכיל  אסור  ולכן  מהיום. 
שעה, וקל וחומר בפסח, שהרי הוא נהנה מהחמץ. וגם 
חמץ שנפסל מאכילת אדם אסור בהנאה ואסור לקיימו 
ברשותו בפסח, אלא אם כן נפסל מאכילת הכלב )שלחן 

ערוך סימן תמב סעיף ב, ט, וסי' תמג סעיף א(.

תערובת.  ללא  גמור  בחמץ  דוקא  זה  כל  מקום  ומכל 
בו  נתערב  והחמץ  חמץ,  תערובת  בו  שיש  דבר  אבל 
מלפני הפסח, ואינו ראוי למאכל אדם, מותר להשאירו 

אצלו בפסח, וגם מותר ליהנות ממנו בפסח אף על פי 
שאסור לאכלו )שלחן ערוך סימן תמב סעיף ד. משנה ברורה 
ס"ק כב. וע"ע חזון איש או"ח סי' קטז סק"ז, ויו"ד סי' יב ס"ק ז 

ד"ה יש. ומ"ש במשנה ברורה מהדורת דרשו סי' תמב הערה 

20, לעשות מחלוקת בזה בין המ"ב לחזון איש, אין דבריהם 

מוכרחים(.

המיוחד  במזון  חיים  בעלי  בפסח  להאכיל  מותר  ולכן 
להם שיש בו תערובת חמץ, אם אינו ראוי למאכל אדם 
ונתערב בו החמץ קודם הפסח )שו"ת אור לציון ח"ג פרק 

ח אות ה. כי בא מועד סי' תמב סעיף לה(.

ובדרך כלל המזון לבעלי חיים שמצוי היום בשוק, אינו 
יש  לפיכך  הפסח,  מלפני  בתערובת  אלא  לבד,  חמץ 
ראוי למאכל אדם.  הוא  לגופו אם  בכל מקרה  לבדוק 
ולמשל 'דוגלי' לכלבים שיודעי דבר אומרים שהוא ערב 
לחיך, אלא שאסור לנו לאכלו גם במשך השנה מפני 
כגון  לאכילה  כשרים  שאינם  ממוצרים  מורכב  שהוא 
בשר נבלות וטריפות, אבל הוא מותר בהנאה, מה שאין 
כן בפסח שאין לתת אותו גם לכלב מפני שהוא ראוי 
שיש  לתרנגולות,  בתערובת  הדין  והוא  אדם.  למאכל 
בה חטה ושעורה הראויים עדיין למאכל אדם, ולכן יש 
להקפיד להאכילן בתערובת הכשרה לפסח. מה שאין 
צריך  אינו  אדם,  למאכל  ראוי  שאינו  לדגים  אוכל  כן 

הכשר לפסח.

סימן יד – מצה עשירה בפסח
זוהר הי"ו ואלחנן קורקוס  שאלה ]מאת ה"ה שמעון 
את  בפסח  לאכול  מותר  האם  יע"א[.  מנשר  הי"ו 
החברות  ע"י  שמיוצרות  עשירה"  "מצה  של  העוגיות 

"גטיניו" ו"פפושדו"?
תשובה. ראשית יש להקדים, כי מצה עשירה זו עשויה 
מקמח חיטה כשר לפסח, אשר לשים אותו במי פירות, 
וכך  מחמיצים,  אינם  פירות  שמי  בתלמוד  ומפורש 
מרן  פסק  וכך  כמלאכים,  הראשונים  ככל  רוב  דעת 
דורות.  מדורי  הספרדים  מנהג  הוא  וכן  ערוך,  השלחן 
אלא שמנהג אחינו האשכנזים להימנע מאכילת מצה 
עשירה זו, אבל גם לאשכנזים מותר לתת מצה עשירה 
לה  )פסחים  וקטן  זקן  לחולה  פירות  במי  שנילושה  כזו 
ד.  א,  וסי' תסב סעי'  א,  ע"א. שלחן ערוך סימן תמד סעיף 

שו"ת יחוה דעת ח"א סי' י. שו"ת יביע אומר ח"ט חאו"ח סי' 
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מב. חזון עובדיה הל' פסח עמ' קיח. שו"ת שמע שלמה ח"ד 

סי' יב-טז. ילקוט יוסף החדש הלכות פסח ח"ב סימן תסב(.

חברת  ידי  על  שמיוצרות  עשירה"  "מצה  והעוגיות 
פפושדו, קיבלו הכשר ממרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א 
כבר לפני כחמשים שנה בהיותו רב ראשי לתל אביב, 
כך  אחר  וגם  לישראל,  ראשי  רב  בהיותו  כך  אחר  וגם 
כשהסתיימה כהונתו ברבנות, במשך עשרות שנים היה 
נותן להם הכשר מידי שנה בשנה בכתב יד קדשו, ומינה 
רבנים חשובים ומפורסמים להשגיח מקרוב על מערך 
הכשרות שם, שהכל יהיה כדת וכדין, ובכל שנה לקראת 
חג הפסח היה מדבר על כך בשיעוריו, שהעוגות הללו 
כשרות בתכלית, ויאכלו ענוים וישבעו. וזה המוצר היחיד 
בעולם, שמרן זיע"א ראה לנכון לתת לו כשרות באופן 
וגם היום העוגיות הנ"ל עומדות תחת השגחתו  אישי. 
ופיקוחו של בנו הגדול של מרן זיע"א, הרה"ג אברהם 

יוסף שליט"א.
ובשבטי ישראל אודיע נאמנה, כי כבר בשנה שעברה 
כל  את  וראיתי  שבחולון,  פפושדו  במפעל  ביקרתי 
תהליך הייצור, והן כל יקר ראתה עיני, שהכל נעשה על 
החדשות,  הטענות  לאור  השנה  וגם  טוב,  היותר  הצד 
תהליך  כל  את  שוב  וראיתי  היום,  שם  לבקר  שבתי 
המוזכרות,  הטענות  כל  על  מקרוב  ועמדתי  היצור, 
וראיתי כי אין בהן ממש, וכדלהלן: המיכל הגדול שיש 
בו קמח בכל השנה, מרוקנים אותו, ומנקים אותו בלחץ 
אויר חזק מאוד, ואת כל החיבורים שוטפים ומכשירים 
כראוי, ולאחר מכן נכנס בתוך המיכל הרב נותן הכשרות 
בעצמו, ובודק את כל המיכל שהוא נקי לחלוטין מכל 
פירור קמח, וכך מנקים גם את המלוש שלש את הבצק 
בכל השנה, ואחרי זה מכניסים למיכל הגדול את הקמח 
הכשר לפסח, ועושים שתי אפיות של עוגות במוצרים 
כשרים לפסח, אבל משווקים אותם כחמץ, ורק לאחר 
הלך  הוא  חמץ  פירור  נשאר  אילו  שגם  כשברור  מכן 
כשרות  עוגיות  לאפות  מתחילים  הראשונות,  בעיסות 

לפסח.
ולענין החומרים שיש בעיסה בנוסף לקמח כשר לפסח, 
שהוא קמח המיועד לאפיית מצות, יש גם יין לבן, וסוכר, 
את  שמאוורר  כימי  חומר  ואבקת  ומרגרינה,  וביצים, 
מים.  של  אחת  טיפה  אין  הזו  התערובת  ובכל  הבצק, 
ואף על פי שאילו היה מים ביין הדבר מותר, כיון שהמים 

)כמ"ש מרן הש"ע סי'  ביין קודם שלשו העיסה  נתבטלו 
תסב ס"ג(, הם מחמירים שלא תהיה טיפת מים. היין מגיע 

ביצור מיוחד ללא טיפת מים, ומשגיחים על כך ביקב, 
ושוטפים  שלאחר שמייבשים את הבור מהיין הקודם, 
את הצנרת ביין, רק ואחר כך מייצרים את היין שלהם. 
עם  מיוחדים  במיכלים  מגיעים  בעיסה,  שיש  והביצים 
חותמת המעידה שזה עבור מצה עשירה, כי במפעל של 
יצור הביצים בכל ערב שוטפים את המכונות והצינורות 
במים, שלא יסריחו משאריות הביצים, ובבוקר מייצרים 
והצנרת  המכונות  את  שוטפים  שהם  חדשות  ביצים 
הביצים  את  מייצרים  כך  אחר  ורק  מים,  מכל שארית 
עבור המצה עשירה. וגם המרגרינה שמשתמשים בה 
למצה עשירה אין בה טיפת מים, וכפי שראיתי בביקורי 
במפעל את האישורים על כך, שהמרגרינה אינה מכילה 
אבקה  הוא  בעיסה,  המעורב  הכימי  החומר  וגם  מים. 

יבשה לחלוטין המגיעה ממחצב, ללא שום מים. 
תקופת  בכל  כלל  מים  בהם  אין  במפעל  הברזים  וכל 
אפיית העוגות הללו, והמשגיח – שהוא ירא ה' מרבים – 
עובר ובודק כל הזמן שהברזים פתוחים ולא יורד מהם 
היום שוטפים  ובסוף  סגרו את הברז הראשי.  כי  מים, 
את המכונות ביין ולא במים, כדי שלא ישאר שם טיפת 
העוגיות  על  ביצים  הגלגלת שמורחים עמה  וגם  מים, 
להבריק אותן, ובלילה צריכים להשרות אותה במים כדי 
שלא תתייבש, משרים אותה ביין. והצינור שעובר בו היין 
הוא צינור מיוחד להעביר בו יין בתקופה זו, ואילו הצינור 
שרגילים להעביר בו מים הוא סגור במשך כל תקופת 

אפיית המצה עשירה.
והטוען שהשוקולד יש בו מים והוא מחמיץ את העיסה, 
במחכ"ת אינו יודע מה הוא סח, כי השוקולד שמצפה 

את העוגה מגיע רק לאחר שהעוגה אפויה לחלוטין.
נסך בעוגות אלו, מפני שיש  יין  וכן הטוען שיש חשש 
פועלים גוים במפעל, במחכ"ת אינו יודע מה הוא סח, 
כי אין לפועלים שום גישה ליין שזורם ממיכלים סגורים 
לצינורות אטומים. ועוד שהיין הוא מבושל, ולא שייך בו 

דין יין נסך.
והגלגלת שמורחים עמה ביצים בכל השנה, מחליפים 
התבניות  שאר  וכן  מיוחדת,  בגלגלת  לפסח  אותה 
השנה,  כל  של  העוגות  של  הצורות  את  בהן  שעושים 

מחליפים אותן בתבניות מיוחדת לפסח.
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ועל הרשת שמוליכה  נשאר לנו לדון על התנור עצמו 
את הבצק לתנור, כי האפיה נעשית ע"י רשת שרשראות 
ברזל הקבועים ליד התנור, שעליהם נותנים הבצק של 
העוגות, ומופעלים ע"י חשמל באופן אוטומטי שנכנסים 
מצד  אפויים  כשהם  ויוצאים  הלוהט,  התנור  תוך  אל 
ללבנם  כדי  אותם  לפרק  ואי אפשר  השני של התנור, 
ממנו.  ניתזים  ניצוצות  שיהיו  עד  חמור  בליבון  כדת 
אין צורך  אבל מכיון שכל האפיה נעשית לפני הפסח 
יסודי  ניקיון  מנקים  שהם  במה  די  אלא  בהכשרה, 
שלוקח להם שלשה ימים, כי החמץ לפני הפסח הוא 
בגדר היתר, והרי זה כדין נ"ט בר נ"ט דהיתרא שמותר. 
וארבע שעות  יותר מעשרים  ועוד שמכיון שמפסיקים 
מאפיית החמץ לפני שאופים כשר לפסח, הרי זה נותן 
את  ומסיקים  מחמירים  הם  לזה  ובנוסף  לפגם.  טעם 
התנור על 350 מעלות, שיש אומרים שהוא ליבון חמור 
)שלחן ערוך סימן תמז סעיף י, וסימן תנב סעיף א. שו"ת יביע 

אומר ח"ט חאו"ח סימן מה. וע' בספר דרך כוכב פפויפר עמ' 

311, ובספר שערי ימי הפסח עמ' עו. ודו"ק. ומ"ש בשו"ת אור 

לציון ח"ג פרק י הערה ט להחמיר שלא לקנות עוגות לפסח 

ממאפיה שהכשירו בה את התנור בליבון קל. במחכ"ת הפריז 

על מדתו להחמיר, ולא ידעתי מה ראה על ככה ומה הגיע אליו 

לגבב חומרות כל כך, שהרי יש בזה גם נטל"פ, וגם נ"ט בר נ"ט 

דהיתרא, וגם התנור עבר הכשר בליבון קל, ובכל דבר לחוד 

וכ"ש בהצטרף כולהו.  יש להתיר לדעת מרן בדיעבד עכ"פ, 

וע"ע במ"ש מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בשו"ת יחוה דעת 

ח"ב סימן סג, ובחזון עובדיה פסח עמ' קלב, ובשולי הסכמתו 

לספר אשר לשלמה ילוז אות ד. שו"ת שמש ומגן ח"ג חאו"ח 

סימן נו אות ו. שו"ת אדני פז ח"ד חאו"ח סימן סה. שו"ת ברית 

אברהם דניאל ח"ב סימן כג(.

ועל כן הרוצה לאכול מהעוגות מצה עשירה של חברת 
פפושדו, ידע שעושה כדין וכהלכה, יאכלו ענוים וישבעו. 
ומרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בעצמו היה נוהג לאכול 
העיד  וכן  אמת.  מגידי  כמה  כפי שהעידו  בפסח,  מהן 
בת"א  אליהו  יד  שכונת  רב  שליט"א  מאיה  הגר"מ 
מגיש  היה  זיע"א  שמרן  עיניו  במו  שראה  במכתבו, 
מעוגיות אלו בחול המועד פסח לאורחים שבאו לבקרו 
ולקיים מצות הקבלת פני רבו. וכל מי שלא ביקר במפעל 
ומוציא עליהם שם רע – כמו שיש בדורנו כמה חכמים 
ָאַלְמָנה  בעיניהם כאלה – קורא אני עליו את הפסוק "תֵּ

ַגֲאָוה ָובּוז". יק ָעָתק בְּ ֶקר ַהּדְֹברֹות ַעל ַצדִּ ְפֵתי שָׁ שִׂ
אחד,  חכם  בשם  חדשה  טענה  שמעתי  ולאחרונה 
שהן  מפני  אלו,  עוגיות  לאכול  שאסור  ברדיו  שפרסם 
עשויות מקמח שאינו שמור משעת קצירה, וכבר קיבלו 
עליהם כל ישראל לאכול אך ורק מצה שמורה. עכת"ד. 
ובמח"כ לא חש לקמחיה, כי מי אמר לו שכל ישראל 
זו, ואדרבה עינינו הרואות שרוב העולם  קיבלו חומרא 
אינם מקפידים על מצה שמורה משעת קצירה, וכן בדין, 
שהרי אפילו למצת מצוה כתב מרן השלחן ערוך )סימן 
תנג סעיף ד( "טוב" לשמרן שלא יפלו עליהם מים משעת 

קצירה. כלומר שהוא מתורת חומרא, ולא מדינא. וכ"ש 
למצות של שאר החג, שבודאי אין שום חובה להקפיד 
על מצה שמורה, והיא חומרא בעלמא ממדת חסידות 
משמע,  טוב(  סד"ה  )שם  הלכה  הביאור  ומלשון  בלבד. 
שהגר"א לבדו היה נזהר בזה לעצמו, ובודאי שאין לחייב 
הנשמע  שכפי  אמת  והן  בזה.  להדר  ישראל  כלל  את 
זיע"א נהג בשנותיו האחרונות לאכול דוקא מצה  מרן 
שמורה בכל ימי החג, כי היה מצוי לו בביתו שפע של 
עוגיות אלו  נמנע מאכילת  ויתכן שגם  מצות שמורות, 
פקודי  ויקהל  פרשת  מרן  בית  גליון  )ראה  השנים  באותן 
תשע"ח אות כא. וראה עוד במעין אומר ח"ג סי' מא(. אבל 

לא ללמד על הכלל כולו יצא, ומי שנוהג לאכול מצות 
רגילות במשך כל השבוע כרוב עמך בית ישראל, רשאי 
לאכול מעוגיות אלו. ]ודע, כי אף המהדר לאכול מצות 
שמורות משעת קצירה בכל ימי הפסח, רשאי להחזיק 
בביתו מצות אלו, וכפי שהעידו בפני בני ביתו של מרן 
זיע"א, שגם בשנים האחרונות היו בביתו עוגיות אלו בחג 
בב"י  וכמבואר  לבניו הקטנים,  ליתן  רשאי  וגם  הפסח. 
או"ח )סי' רסט(, דהיכא דאיכא פלוגתא אי שרי לגדולים, 
מותר למספי להו לקטנים בידים, כיון שאינו אלא איסור 
דרבנן. וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"א )חיו"ד סי' ד אות ז(, 
וח"ה )חיו"ד סי' יא אות ב(. ע"ש. ודון מינה ואוקי באתרין. 
וגדולה מזו אני אומר, שלפע"ד אפילו המהדר לאכול 
ורוצה  ימי הפסח,  מצות שמורות משעת קצירה בכל 
אותו.  מזניחים  אין  בפסח,  אלו  עוגיות  ולאכול  להקל 
כי כאמור אין זו אלא חומרא בעלמא, ומהיות טוב אל 
כיוצא בהן  לו  וזה שייך במצות ממש שיש  רע.  תיקרי 
ומעדיף לאכול אותן, משא"כ  שמורות משעת קצירה 
משעת  שמור  מקמח  כמֹותן  לו  שאין  אלו  בעוגיות 
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קצירה. וכעין מ"ש הרשב"א בתורת הבית הארוך )ב"ג 
גוי, שלא הותרה אלא  ש"ז דצ"ב ע"ב( לענין פת פלטר 

במקום שאין לו פת ישראל, וה"ה אם יש לו פת ישראל, 
אבל יש פלטר גוי שעושה פת יפה ממנו וערבה לו יותר, 
או ממין אחר שאין בידו של פלטר ישראל, מותר לקנות 
מפלטר גוי, דכיון דדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה מפני 
חשיבותו בעיניו, הרי זה כפת דחוקה לו. וכתב שכן נהגו, 
ושכן דעת רבינו יונה. והובא להלכה בש"ע יו"ד )סי' קיב 
בעזרי  אבי  בשו"ת  בס"ד  במש"כ  עוד  וראה  ה(.  סעיף 

)חיו"ד סי' יא(. ע"ש. ודו"ק. ולאפוקי ממה שהראוני לאחד 

וגם כתב כמה  כן,  מרבני הזמן שלעג בספרו לנוהגים 
דברים שאינם נכונים ע"פ שמועות הפורחות באויר, כגון 
מה שכתב שם בשם מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף 
זיע"א לא  יוסף  שליט"א שהעיד, כי מרן רבינו עובדיה 
הכניס לביתו בעשרים השנים האחרונות לחייו עוגיות 
אלו בפסח. ושמועה זו אינה נכונה, ואדרבה העידו לי 
בני ביתו של מרן זיע"א, שממש בשנים האחרונות לחייו 
העוגות הללו היו בביתו. ובספר רבינו עמ' שמט העיד 
עוגות אלו בחול המועד  גם אכל בעצמו  זיע"א  שמרן 
פסח תשס"ו. ושוב ביררתי אצל מרן הראש"ל שליט"א 
שקר  הוא  הנ"ל  בספר  שכתב  שמה  לי  ואמר  זה,  על 
מוחלט, ומעולם לא אמר כדבר הזה שמרן לא הכניס 
לביתו עוגיות אלו בשנים האחרונות. ומכאן יש ללמוד 
הנלע"ד  המודפסים[.  מדברים  כ"כ  להתפעל  שאין 

כתבתי. והיעב"א.

סימן טו – אכילת אורז בפסח
שאלה ]מאת מרדכי ועקנין הי"ו מנשר יע"א[. א. מי 
אורז  לאכול  שלא  מרוקו,  יוצאי  אבותיו  כמנהג  שנהג 
בפסח, והזדמן לו להתארח בימי הפסח אצל משפחה 
יכול  האם  שם,  העיקרי  המאכל  וזהו  אורז,  שאוכלים 

לאכול מתבשיל שהתבשל בכלים שבישלו בהם אורז?
ב. וכן האם יוכל האורח להקל גם הוא ולאכול בעצמו 

מהאורז? 
ג. ומה הדין במשפחה של יוצאי מרוקו שנהגו משנים 
ִבתם  ועכשיו  בפסח,  אורז  לאכול  שלא  קדמוניות 
הגדולה הסמוכה על שלחנם רוצה לבטל לעצמה מנהג 
זה, כיון שכל מאכלה בכל השנה הוא אורז, וקשה לה 
לה  מרשים  והוריה  בפסח,  האורז  אכילת  בלא  מאוד 

היא  האם  בפסח,  אורז  ולאכול  בבית  לעצמה  לבשל 
צריכה לעשות התרת נדרים על מנהגה הקודם?

אינו  שאורז  ברור  שהדבר  נקדים  ראשית  א.  תשובה. 
האמוראים  ורבותינו  הדעות,  לכל  מחמיץ,  ולא  חמץ, 
בליל  הסדר  בקערת  אורז  מניחים  היו  התלמוד  בעלי 
פסח. אלא שיש כמה מקהילות ישראל – בעיקר אצל 
עדות אשכנז – שנהגו שלא לאכול אורז בפסח מכמה 
טעמים וחששות )פסחים קיד ע"ב. שלחן ערוך סימן תנג 

סעיף א(.

קורא,  ה'  אשר  מהשרידים  מהספרדים  גם  יש  וכן 
לא  פן  מחשש  בפסח,  אורז  מאכילת  להמנע  שנהגו 
יוכלו לבודקו יפה. ומכל מקום מי שמחמיר שלא לאכול 
אורז – בין אשכנזי בין ספרדי – ומתארח במקום שנוהגים 
התבשל  אחר  תבשיל  או  שהעוף  ויודע  אורז,  לאכול 
בסיר שבישלו בו אורז במהלך חג הפסח, יכול לאכול 
מתבשיל זה בלא חשש )שו"ת יחוה דעת ח"ה סי' לב. חזון 

עובדיה פסח עמ' פו(.

לאכול  שלא  כה  עד  שנהג  הספרדי  האורח  ואם  ב. 
אורז, רוצה לשנות מנהגו ולהתחיל לאכול אורז, אפשר 
אנשים  שלשה  בפני  שיאמר  התרה,  ידי  על  לו  להקל 
ויאמרו  נדר",  "בלי  אמר  שלא  כך  על  מתחרט  שהוא 
לו "מותרים לכם" שלש פעמים, ואז יכול לאכול אורז 

בפסח מעתה ועד עולם )חזון עובדיה פסח עמ' פד(.
על  סמוך  היותו  בגלל  רק  באורז,  איסור  שנהג  ומי  ג. 
ועומד  אשה  נשא  וכיום  איסור,  בו  שנהגו  הוריו  שלחן 
ברשות עצמו, רשאי לנהוג היתר בלי שום התרת חכם. 
והוא הדין לגבי אותה בת גדולה, שמה שלא אכלה אורז 
זהו לא מפני ש"נהגה" להחמיר, אלא שלא  עד היום, 
יכולה  כן  על  הוריה,  חומרת  מפני  לאכול  לה  הזדמן 
לאכול אורז בלי שום התרה )שו"ת יחוה דעת ח"א סי' יב. 

חזון עובדיה פסח עמ' פה(.

סימן טז – אכילה לפני ספירת העומר
שאלה ]מאת רבי עמירם תורג'מן הי"ו מרכסים יע"א[. 
היום  בעוד  שבת  של  ערבית  תפלת  שמתפלל  מי  א. 
גדול מפלג המנחה, וסופר את העומר רק לאחר צאת 
הכוכבים, האם רשאי לאכול סעודת שבת, או שצריך 

להמתין עד שיספור את העומר?
ב. והאם יש פתרון לאותם המתפללים מפלג המנחה, 
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ה"ה  ]שאלת  בלילה?  ישכחו לספור את העומר  שלא 
אליהו עמר הי"ו מנשר יע"א[.

להתפלל  וטוב  קדום  מנהג  כי  להקדים,  יש  תשובה. 
יותר מוקדם מבימות החול, להוסיף  ערבית של שבת 
שבת  לקבל  יכול  המנחה  ובפלג  הקודש,  על  מחול 
בתפלת ערבית, ולאכול מיד לאחר תפלת ערבית. ומכל 
צאת  לאחר  שמע  קריאת  ולקרוא  לחזור  צריך  מקום 
הכוכבים )שו"ת תרומת הדשן סימן א. שלחן ערוך סימן רלה 

סעיף א, וסי' רסז סעיף ב(.

והנה אסרו חכמים להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן 
וישכח  יגרר בסעודתו  קריאת שמע של ערבית, שמא 
לקרוא קריאת שמע. ואם התחיל לאכול אחר שהגיע 
זמנה מפסיק וקורא קריאת שמע בלא ברכותיה, וגומר 
סעודתו. ויש אומרים שהוא הדין למתפלל בערב שבת 
מפלג המנחה, שאסור לו להתחיל בסעודת שבת בתוך 
חצי שעה הסמוכה לצאת הכוכבים )שלחן ערוך סימן רלה 

סעיף ב. מגן אברהם סי' רלה סק"ב, וסי' רסז סק"ב(.

זמן  קודם  שעה  שחצי  העומר,  ספירת  לגבי  הדין  וכן 
חצי  כלומר  שיספור,  עד  לאכול  אסור  העומר  ספירת 
הראוי  זמן  הוא  הדין  שמעיקר  השקיעה,  קודם  שעה 
לספירת העומר )רמ"א הגה סי' תפט סעיף ד. ברכי יוסף סי' 
רלב סס"ק ה. משנה ברורה סי' תפט ס"ק כג. כף החיים ס"ק 

סד. חזון עובדיה יום טוב עמ' רמו(.

ולכן המתפללים בימים אלה ערבית של שבת מוקדמת 
צעדיהם  שיכלכלו  טוב  לכתחילה  המנחה,  מפלג 
שיספיקו  באופן  ערבית  לסיים  וישתדלו  בתבונה, 
להתחיל סעודת שבת קודם חצי שעה שלפני השקיעה, 
וכך יצאו ידי חובת כל הדעות. למשל כאשר השקיעה 
בשעה 19:40, וצאת הכוכבים בערך בשעה 20:00, פלג 
המנחה – שהוא שעה ורבע זמנית לפני צאת הכוכבים 
– בשעה 18:30 בערך, יתפללו מנחה בשעה 17:50 ]כ-20 
דקות[, ואחר כך יאמרו שיר השירים, ולכו נרננה, ופרק 
יאמרו  ובשעה 18:30  ]עוד כ-20 דקות[,  במה מדליקין 
קבלת שבת ותפלת ערבית, ויתחילו הקידוש והסעודה 
לפני השעה 19:10 )מש"כ שפלג המנחה הוא שעה ורבע 
לפני צאה"כ, הוא ע"פ המבואר בשלחן ערוך סימן רלג סעיף 

א. וע"ע במשנה ברורה סי' רסג סקי"ט. ילקוט יוסף ח"ג עמ' 

תרנ, וילקוט יוסף ר"ס רסג, וסי' רסז. ודלא כמנוח"א פ"ה סעי' 

דבריו  אין  ובמחכ"ת  משקיעה"ח.  דהיינו  להכריע  שכתב  ב 

נג כתבתי שבחזון  ובסה"ק אבי בעזרי חאו"ח סי'  מוכרחים. 

עובדיה ובשאר ספרי מרן רבינו הגדול זיע"א חמק עבר מנידון 

תעניות  בחזו"ע  שו"ר  אולם  הלילה".  "קודם  רק  וכתב  זה 

עמ' כד שכתב להדיא שהוא שעה ורבע קודם צאה"כ. וע"ע 

בגליונות יבי"א החדש ח"א חאו"ח סימן מג הע' 19. ודו"ק(.

ומי שהתחיל בסעודה בהיתר לפני חצי שעה הסמוכה 
ללילה, גם כשיגיע הלילה יכול להמשיך בסעודתו )שלחן 
ערוך סימן רלה ס"ב. הרמ"א בהגה סי' תפט ס"ד. ואם התחיל 

כ' הרמ"א שם שצריך להפסיק.  באיסור אחר שהגיע הזמן, 

ואמנם ביבי"א חי"א חאו"ח ס"ס מז כ' שא"צ להפסיק אלא 

לק"ש דאורייתא, משא"כ לספיה"ע דרבנן, וכמ"ש מרן בסי' 

רלה הנ"ל לגבי תפלה. אך בחזו"ע יו"ט עמ' רמו כתב שמכיון 

שאין בזה שום טורח, יפסיק לברך ולספור את העומר(.

מבעוד  ערבית  התפלל  שכבר  מי  הדין  מעיקר  אולם 
להתחיל  הספיק  לא  אם  גם  שמע,  קריאת  וקרא  יום 
בסעודה עד שהגיעה חצי שעה הסמוכה ללילה, אפשר 
להקל לו לאכול קודם קריאת שמע, מאחר שלענין זה 
יוכל לסמוך על הפוסקים שיצא כבר ידי חובת קריאת 
יום, ואחר כך כשיגיע זמנה  שמע במה שקרא מבעוד 
יקרא קריאת שמע כדין )מרן הבית יוסף סי' רסז. ובספר 
בעתה אחישנה עמ' שג המציא בדעת מרן שהיתר זה הוא 

פנימו  יחזו  ישר  בב"י  המעיין  אלא  וליתא,  מצוה.  לצורך  רק 

שההיתר הוא כמש"כ בס"ד, שלענין איסור אכילה יסמוך ע"ד 

ר"ת וסיעתו שיצא י"ח ק"ש(.

עליו  שיש  לעצרת  פסח  שבין  בשבתות  מקום  ומכל 
חיוב נוסף של ספירת העומר, והוא לא ספר כלל את 
העומר, יש להקפיד שלא להתחיל סעודת שבת בתוך 
להתחיל  רוצה  אם  ולכן  השקיעה.  שקודם  שעה  חצי 
סעודה בזמן זה, יעמיד עליו שומר – אדם גדול הסועד 
ויקבלו עליהם  וגם הוא מחוייב בספירת העומר,  עמו, 
להזכיר זה לזה בשעה שיגיע הזמן לקרוא קריאת שמע 
ולספור את העומר. או שיעמיד שעון מעורר שיצלצל 
לו בזמן זה )פסקי תשובות סי' רלה אות ז, ח, וסי' תפט אות 
טז. וע"ע במה שהאריך בזה בספר אחותי כלה סי' רסז סק"ב. 

וי"ל ע"ד(. 

בסעודה  יתחיל  שאם  וחושש  שומר,  לו  שאין  ומי  ב. 
ישכח מלספור את העומר בלילה, יש לו פתרון שיספור 
את העומר בלי ברכה, ולפני שיספור יעשה תנאי ויאמר: 
אם אספור את העומר בלילה, הריני מכוין שלא לצאת 
ידי חובה במה שאני סופר כעת, ואם לא אספור הלילה 
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זו.  בספירה  חובה  ידי  לצאת  מכוין  הריני  העומר,  את 
כבר  העומר  את  לספור  שיכול  אומרים  שיש  ומכיון 
בפלג המנחה, יוכל לסמוך על זה לענין איסור סעודה 
ג,  )עפ"ד מרן הש"ע סי' תפט סעיף  לפני ספירת העומר 
לפי מה שפירשוהו הלבוש ס"ג, א"ר סקי"א, חק יעקב קי"ג, 

בבאה"ל  הובאו  ג,  סק"ב,  שלום  נהר  סק"ה,  מרדכי  מאמר 

יוסף סקט"ז. וע"ע פתה"ד סי' רלה  ד"ה מבעו"י. וכ"ד החק 

סק"ד. ולכאורה כצ"ל בדעת מרן אי ספיה"ע דרבנן, לפמ"ש 

בש"ע ס"ס תרצב עפ"ד התה"ד סי' קט. ע"ש. ודו"ק. שו"ת 

יחוה  בשו"ת  בלשונו  וע"ע  מח.  סי'  חאו"ח  חי"א  אומר  יביע 

דעת ח"א ס"ס כג. ודו"ק. ובפרט שכבר התפלל ערבית ועשאו 

לילה, וכמ"ש בפסקי תוספות מנחות אות קצב. וכ"כ המאירי 

קודש  שעשאו  שבת  של  בערבית  וכ"ש  פסחים.  ערבי  ס"פ 

לענין שבת, י"ל דה"ה הוי לילה לענין העומר, וכמ"ש התורת 

ואוקי באתרין.  ודון מינה  בנידונו. ע"ש.  סי' רסז סק"א  שבת 

ילקו"י הל' ספיה"ע עמ' רפט. ומה שהתיר שם עמ' רפח בכל 

דהוי  העומר מטעם  לפני ספירת  לאכול סעודת שבת  אופן 

מצוה. קשה ע"ז ממ"ש מרן הב"י סי' רסז הנ"ל, וכבר הרהמ"ח 

שליט"א הרגיש בזה בהערה, ולכן מסיק שיעשה תנאי(.

ומי שספר כן ואחר כך שכח לספור את העומר בלילה, 
יספור בבוקר בלי ברכה, ואם שכח לספור בבוקר, יוכל 
להמשיך לספור בשאר הלילות בברכה )כי יש להתחשב 
תפט  סי'  העו"ש  וכמ"ש  זמנה,  המנחה  דמפלג  זו  בסברא 

בחידושי  וע"ע  סקל"ט.  כה"ח  ססי"ב.  הגר"ז  ש"ע  סק"ב. 

הגהות סי' תפט, ובשו"ת ודבר שלום חאו"ח סי' ח, ובשו"ת 

אול"צ ח"ג פט"ז הערה ב. ויש לצרף סברא זו לדעת התוס' 

סמכינן  ובכה"ג  היא.  בפ"ע  מצוה  יום  שכל  ע"א  סו  מנחות 

אס"ס בברכות וכמבואר כיו"ב בשו"ת תה"ד סי' לז, ובש"ע סי' 

תפט ס"ח, ובשו"ת יבי"א ח"ד חאו"ח סימן מג(.

סימן יז – טעה בספירת העומר
מי  יע"א[.  מנשר  הי"ו  איבגי  דוד  ה"ה  ]מאת  שאלה 
שטעה בספירת העומר בימים, וספר נכון את השבועות, 

האם יכול להמשיך ולספור מכאן ולהבא בברכה?

העומר  ספירת  בענין  בתורה  שנאמר  מאחר  תשובה. 

שלא  להקפיד  יש  תהיינה",  תמימות  שבתות  "שבע 

שלא  ומי  העומר.  מספירת  אחד  יום  אפילו  לחסר 

ספר יום אחד – לא בלילה ולא ביום, ונזכר רק בלילה 

שלמחרת, ממשיך לספור בלא ברכה )שלחן ערוך סימן 

תפט סעיף ח(.

והוא הדין במי שספר מספר לא נכון, הרי דינו כמי שלא 

הוא  הרי  היום,  במהלך  תיקן  לא  אם  ולכן  כלל,  ספר 

ממשיך לספור מכאן ולהבא בלא ברכה. מה שאין כן 

בנידוננו שטעה במספר הימים, אבל ספר את השבועות 

כהוגן, בדיעבד יכול לסמוך על ספירה זו, כדי להמשיך 

מנין  את  ספר  אם  להיפך,  שכן  וכל  בברכה.  לספור 

ורק טעה במספר השבועות, שבדיעבד  כהוגן,  הימים 

סי'  )ט"ז  בברכה  ולספור  ויכול להמשיך  חובה,  ידי  יצא 

תפט ס"ק י. משנה ברורה ס"ק לח. כף החיים ס"ק צו. שו"ת 

משנה הלכות ח"ח סי' קצב. חזון עובדיה יום טוב עמ' רנא(.

וקובעים  מצות,  אוכלים  העולם  שרוב  זו  בשבת  אבל 

סעודתם על המצות, אף על פי שלאדם זה יש אפשרות 

לאכול לחם, מכל מקום כיון שאין בדעתו לאכול לחם 

במשך השבת, וגם הוא קובע סעודתו על המצות, יכול 

בהם  ולקיים  הארץ,  מן  לחם  המוציא  עליהם  לברך 

מצות סעודות שבת לכתחילה, שהרי במשך כל השנה 

שמנהג  אלא  המוציא,  המצות  על  לברך  אפשר  גם 

לברך  זו המנהג  מזונות. אבל בשבת  לברך  הספרדים 

המוציא )שו"ת נפש חיה צבאן סי' א. שו"ת חיים וחסד חורי 

סי' טז. שו"ת אור לציון ח"ב עמ' צו. כה"ח סי' קסח סקמ"ז. 

לציון  ולמעשה מרן הראשון  לי להלכה  וכן השיב  וס"ק מח. 

רבינו יצחק יוסף שליט"א במגילה עפה(.
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רשימת העסקים הכשרים בעיר

  4119578-050: מס' טלפון –מנהל מחלקת כשרות הי"ו הרב בועז אביטן 
  

[מלבד כרוב  כל העסקים בנשר שיש להם תעודת כשרות בסיסית של הרבנות, מקפידים על ירק חסלט
שהמשגיח מכשיר אותו], בישול ישראל ע"פ דעת הרמ"א, עופות ובשרים בכשרות רגילה, אלא אם כן 

  צויין אחרת.
    עסקים שהם בכשרות "מהדרין", כל המוצרים שם בהכשר הבד"ץ, וכשרים לכל הדעות.

  
בה על הספרדים וכאן המקום לעורר את הצבור, מה שהיה מזהיר מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, שחו

להקפיד על בשר חלק דוקא, וכן חשוב להקפיד על "בישול ישראל" כדעת מרן השלחן ערוך שקיבלנו 
  הוראותיו.

  
ת ההידורים בכשרות אם ישנם בעסקים שלהלן מצורפת רשימת העסקים הכשרים בעיר, תוך הדג

  מסויימים.
 

  פסח  שם המשגיח  הידורים רמת כשרות  כתובת  שם העסק  סוג העסק

  סגור  ר' יונתן דדון    רגילה  בר יהודה  הינומה  אולם אירועים
מחסני בשר   איטליז

  ביטון
  פתוח  ר' שמעון דדון    רגילה  המסילה

  ר' משה קורנט    רגילה  בר יהודה  בית בלב  בית חולים
  ר' אלעד זואשנין

  פתוח

של הדגים   חנות דגים
  פיראוס

מרכז אורן 
  הכרמל

  פתוח ר' הראל אשר יזדי  מהדרין  מהדרין

  סגור  ר' חיים פבזנר    רגילה  היצירה  בורקס עמיקם  מאפיה
  מהדרין  מהדרין דרך השלום  מאפיית אריאל  מאפיה

 [בפסח רגילה]
  ר' נתנאל קדוש
  ר' דוד בן דוד

  פתוח

דרך בר   שיבולת  מאפיה
  יהודה

  פתוח  זואשניןר' אלעד   מהדרין  מהדרין

  סגור  ר' יוסף מנדל    רגילה 22המסילה   טל שני  מוצרי אפיה
בשר חלק.   רגילה  מרגנית  בולוס  מסעדה בשרית

  בישול ישראל
  סגור  ר' נתנאל קדוש

  סגור  ר' חגי ממן  בישול ישראל  רגילה דרך השלום  השניצליה  מסעדה בשרית
  סגור  קדושר' נתנאל     רגילה  התעשייה  מפגש הסטייק  מסעדה בשרית
  סגור  ר' מאור קדוש    רגילה מתחם מבנה  מקדונלדס  מסעדה בשרית
  סגור  ר' נתנאל קדוש    רגילה  בר יהודה  צדק חברתי  מסעדה בשרית
-מתחם טסט  קפה בגט  מסעדה בשרית

  קאר
  סגור  ר' מאור קדוש    רגילה

  סגור ר' רפאל אלמקייס  בישול ישראל  רגילה דרך השלום  שיפודי ברטו  מסעדה בשרית
  סגור  ר' חגי ממן    רגילה  ברק  שיפודים בככר  מסעדה בשרית
  סגור  ר' שאול פדידה  מהדרין  מהדרין  התעשיה  ביגה  מסעדה חלבית
  סגור  ר' חיים פבזנר    רגילה  היצירה  קפה עמיקם  מסעדה חלבית
ר' שלום     רגילה מתחם מבנה  קפה שני  מסעדה חלבית

  רובינשטיין
  סגור

  סגור  ר' שרון לוי  מהדרין  מהדרין  היצירה  אליהוחומוס   מסעדה פרווה
  סגור  ר' אליהו מזרחי  בישול ישראל  רגילה דרך בר יהודה  סושי ברייק  מסעדה פרוו

  פתוח  ר' משה טירר    רגילה מתחם מבנה  מחסני השוק  סופר
  פתוח  ר' שמעון דדון    רגילה דרך השלום  רמי לוי  סופר
  פתוח  אליהו מזרחיר'     רגילה מתחם מבנה  שופרסל  סופר
  סגור  ר' אליהו מזרחי  מהדרין  מהדרין  בר יהודה  אמריקן  פיצה
  סגור  ר' חגי ממן    רגילה  אלון  בלה  פיצה
  סגור  ר' נתנאל קדוש  מהדרין  מהדרין  מרגנית  מאנצ'  פיצה
  סגור  ר' נתנאל קדוש  מהדרין  מהדרין דרך השלום  פדאל  פיצה

  4119578-050: מס' טלפון –מנהל מחלקת כשרות הי"ו הרב בועז אביטן 
  

[מלבד כרוב  כל העסקים בנשר שיש להם תעודת כשרות בסיסית של הרבנות, מקפידים על ירק חסלט
שהמשגיח מכשיר אותו], בישול ישראל ע"פ דעת הרמ"א, עופות ובשרים בכשרות רגילה, אלא אם כן 

  צויין אחרת.
    עסקים שהם בכשרות "מהדרין", כל המוצרים שם בהכשר הבד"ץ, וכשרים לכל הדעות.

  
בה על הספרדים וכאן המקום לעורר את הצבור, מה שהיה מזהיר מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, שחו

להקפיד על בשר חלק דוקא, וכן חשוב להקפיד על "בישול ישראל" כדעת מרן השלחן ערוך שקיבלנו 
  הוראותיו.

  
ת ההידורים בכשרות אם ישנם בעסקים שלהלן מצורפת רשימת העסקים הכשרים בעיר, תוך הדג

  מסויימים.
 

  פסח  שם המשגיח  הידורים רמת כשרות  כתובת  שם העסק  סוג העסק

  סגור  ר' יונתן דדון    רגילה  בר יהודה  הינומה  אולם אירועים
מחסני בשר   איטליז

  ביטון
  פתוח  ר' שמעון דדון    רגילה  המסילה

  ר' משה קורנט    רגילה  בר יהודה  בית בלב  בית חולים
  ר' אלעד זואשנין

  פתוח

של הדגים   חנות דגים
  פיראוס

מרכז אורן 
  הכרמל

  פתוח ר' הראל אשר יזדי  מהדרין  מהדרין

  סגור  ר' חיים פבזנר    רגילה  היצירה  בורקס עמיקם  מאפיה
  מהדרין  מהדרין דרך השלום  מאפיית אריאל  מאפיה

 [בפסח רגילה]
  ר' נתנאל קדוש
  ר' דוד בן דוד

  פתוח

דרך בר   שיבולת  מאפיה
  יהודה

  פתוח  זואשניןר' אלעד   מהדרין  מהדרין

  סגור  ר' יוסף מנדל    רגילה 22המסילה   טל שני  מוצרי אפיה
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  בישול ישראל
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  פתוח  ר' שמעון דדון    רגילה דרך השלום  רמי לוי  סופר
  פתוח  אליהו מזרחיר'     רגילה מתחם מבנה  שופרסל  סופר
  סגור  ר' אליהו מזרחי  מהדרין  מהדרין  בר יהודה  אמריקן  פיצה
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    עסקים שהם בכשרות "מהדרין", כל המוצרים שם בהכשר הבד"ץ, וכשרים לכל הדעות.

  
בה על הספרדים וכאן המקום לעורר את הצבור, מה שהיה מזהיר מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, שחו
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  פתוח  ר' שלמה נחמני    רגילה  פאור סנטר  מדגן פיצוחים  פיצוחים
ר' שלום     רגילה  בר יהודה מקור הפיצוחים  פיצוחים

  רובינשטיין
  פתוח

  פתוח ר' רפאל אלמקייס    רגילה דרך השלום  אננס בכיכר  צרכניה
דהן פירות    צרכניה

  וירקות
ר' שלום     רגילה  האלון

  רובינשטיין
  פתוח

  פתוח  ר' משה קורנט    רגילה  החרושת  חברת חשמל  צרכניה
  סגור  ר' שאול פדידה    רגילה  התעשיה  פאי  קונדיטוריה
  סגור  ר' שרון לוי  בישול ישראל  רגילה מתחם מבנה המטבח של ג'ולי  קייטרינג
  סגור  ר' אלעד זואשנין  מהדרין  מהדרין דרך הטכניון  פפריקה  קייטרינג

קייטרינג/מסעדה 
  בשרית

ר' שלום     רגילה דרך השלום  פותח את ידיך
  רובינשטיין

  סגור

  

 

 



קודם הבדיקה יברך:

ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה,  ה  ַאתָּ רּוְך  בָּ

עּור ָחֵמץ:  ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּנּו ַעל בִּ נּו בְּ שָׁ ר ִקדְּ ֲאשֶׁ

ויבדוק היטב בכל פינות הבית.

לאחר הבדיקה יבטל את החמץ בנוסח זה 

ְרׁשּוִתי.  א בִּ ִאכָּ ל ֲחִמיָרא דְּ ָעִמים: כָּ לֹוׁש פְּ שָׁ

ּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי  ָלא ֲחִזיֵתיּה ּוְדָלא ִביַעְרתֵּ דְּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:  כְּ

ְוִאם ֵאינוֹ ֵמִבין ָלׁשוֹן ֲאָרִמית ֹיאַמר:

ּלֹא  שֶׁ ְרׁשּוִתי,  בִּ יֵּׁש  שֶׁ אֹור  ּושְׂ ָחֵמץ  ל  כָּ

יו,  ּלֹא ִבַעְרתִּ ְרִאיִתיו ְושֶׁ

ֲעַפר ָהָאֶרץ.  ל ְוִיְהֶיה כַּ טֵּ ִיְתבַּ

בבוקר לאחר שריפת החמץ יאמר נוסח 

זה שלש פעמים:

ֲחִזיֵתיּה ּוְדָלא  א ִבְרׁשּוִתי. דַּ ל ֲחִמיָרא ְדִאכָּ כָּ

יּה. ִלְבִטיל  יּה ּוְדָלא ִבַעְרתֵּ ִבַעְרתֵּ ֲחִזיֵתיּה. דְּ

ַעְפָרא ְדַאְרָעא:  ְוֶלֱהֵוי כְּ

ְוִאם ֵאינוֹ ֵמִבין ָלׁשוֹן ֲאָרִמית ֹיאַמר:

ְרִאיִתיו  שֶׁ ְרׁשּוִתי,  בִּ יֵּׁש  שֶׁ אֹור  ּושְׂ ָחֵמץ  ל  כָּ

יו,  ַעְרתִּ בִּ ּלֹא  ְושֶׁ יו  ַעְרתִּ בִּ שֶׁ ְרִאיִתיו,  ּלֹא  ְושֶׁ

ֲעַפר ָהָאֶרץ.  ל ְוִיְהֶיה כַּ טֵּ ִיְתבַּ

סדר
בדיקת חמץ

סדר
ביעור חמץ

ִריֹות  לּום, ּוָבָרא בוֹ בְּ עֹוָלמוֹ כְּ ר בְּ א ִחסֵּ לֹּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, שֶׁ ה ְיהָֹוה, ֱאלֹהֵֽ רּוְך ַאתָּ בָּ
ֵני ָאָדם. ֶהם בְּ טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות בָּ

ברכת
 האילנות 
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  ח סלים לפכשר  הכ
שואלים בהלכות הפסח. לכל חומרא יש מקור. על מה צריך להתמקד בנקיון. כשרות המוצרים לחג הפסח. 

הכשר כלים מן התורה, לכלים שבלעו שלא באמצעות רוטב, ובאמצעות רוטב חם וצונן. הסרת הליכלוך  
גת גבינה  טרם ההכשר. דרך הכשר מנגל מסיבי ומנגל פשוט. דרך הכשר תנור פירוליטי ותנור רגיל. עו 

בתבנית בשרית. נותן טעם לפגם, מותר. חמץ נחשב היתר או איסור. הכשר תבניות אפיה של תנור רגיל.  
טבילת כלים חד פעמיים. תנאי כלי הטעון טבילה. מוצרים שאינם צריכים כשרות לפסח. מתחשבים בדעת  

מתי הולכים בכל כלי אחר  הרמב"ם בדיעבד, בספק, ובמחבת. נותן טעם בר נותן טעם דהיתירא ודאיסורא.  
רוב תשמישו. מחבת טפלון. פיתרון לגסטרונומים אחר הגעלה. דין הרשתות ותבניות שמשתמשים בה רק 
באמצעות נייר אפיה. פלאטה של שבת רגילה וקרמית. הכשר החצובה לפסח גם לאשכנזים. הכשר השיש 

והכיור. הכשר המיקרוגל לפסח ולימות השנה. 
      

  

  שואלים בהלכות הפסח שלשים יום קודם הפסח 
  כמבואר בגמרא   הפסח  קודםשואלים בהלכות הפסח שלשים יום    א)

  עבודה זרה ה: קטז. מגילה כט: סנהדרין יב: ודף פסחים ו. ( בכמה מקומות

משה תיקן להם אומרת: (מגילה לב.) ואמנם הגמרא . )בכורות נח.
 , בפסחהלכות פסח  ,שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום ,לישראל

. ומבואר שצריך לדרוש בחג הלכות חג בחג ,הלכות עצרת בעצרת
(סימן עצמו, ולא שלשים יום קודם לכן. אבל כתב מרן הבית יוסף 

וגם  ההלכות של פסח מרובות. כי  שבפסח יש דין מיוחד,תכט) 
לשאול בהלכות הפסח, שלשים יום קודם הפסח, שעיקר התקנה 

למדנו את זה ממשה רבינו היתה בזמן שבית המקדש היה קיים, ו
היו טמאים לנפש את  אותם אשר לימד את ניסן ב ד י"באשר ע"ה, 

היה , כיון שמכןיום לאחר  30אייר, בחל בי"ד הלכות פסח שני, ש
גם היום שאין לנו קרבן אלא ש,  קרבן פסחבשביל  הרבה הכנות  נצרך  
(עבודה זרה לא נתבטלה התקנה הזאת וכמו שכתבו התוספות פסח, 

כמו  אינופסח הלא עדיין יש לנו הרבה הכנות. , כי שם, ד"ה והתנן)
חג השבועות יש יום טוב רגיל ואין בו מצוה : בלדוגמא ,כל החגים

סוכה,  :מיוחדת. גם בסוכות, אמנם יש מצוות מיוחדות, כמו
אבל הדברים האלה פשוטים, אדם הולך לקנות  ,ארבעת המיניםו

זות, ו אר שקיותמוכנים בסוכה ומרכיב אותה, וכן ארבעת המינים 
אבל לחג הפסח מתארגנים זמן  .בשביל זה הרבה הכנותלא צריך ו

אמרו: מזל שהנשים הן רב קודם הפסח, בפרט שזה בידי הנשים... 
אלו שאחראיות על פסח, והגברים על סוכות, כי אם היה הפוך, 
הנשים היו מתחילות מפסח לבנות סוכה, והגברים בערב פסח היו  

  ..  מתחילים לנקות את המטבח.
  לכל חומרא יש מקור 

כל שנוהגים לנקות את  מנהגאמנם אין שום מקור בתלמוד ל ב)
מנהג ישראל קדושים וכמו שכתבו זהו  , אבל  לפני בדיקת חמץ  הבית

, והביאם  (שו"ת, סימן קצו), והמהר"י וייל (פסחים, רמז תקלו)המרדכי 
 להכשיר ולנקות לא בחינם מחמירים כל כך  . ו(סימן תלג סי"א)הרמ"א  

הביאו    (סימן תנא)והראבי"ה    )ז(סימן   ב"ן, עד כדי כך שהראאת הבית
את לזה  ופסח, והביאקראת לקלף את הקירות לשנהגו  את המנהג

, והביאוהו להלכה הרא"ש (פסחים, פ"ב ה"ג)הירושלמי ן מקור מה
, ומרן  (סימן תמב), והטור (שם, סימן תקצו), והמרדכי (שם, סימן ב)

.  על מנהגם של ישראל שאין לערער, כך (שם, ס"ו)השלחן ערוך 
בזמנם היו לוקחים בצק וסותמים אתו את החורים שבקירות, זה היה 

ולכן היו מחמירים לקלף את הקירות, אולם היום  השפכטל שלהם...  
הרבה עוד יש כיוצא בזה ואנחנו נוהגים רק לצבוע את הקירות. 

חומרא יש מקור, אבל כפי שאנחנו באים   חומרות בחג הפסח, ולכל
להסביר עכשיו, לפעמים החומרות מביאים את הבית ללחץ, עצבים 

ֱאֵהי ַמֵּסָכה אומר:    (שמות לד, יז)לא טוב. הפסוק  דבר  ומחלוקת, וזה  
א ַתֲעֶׂשה ָּל.  ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות כתוב: (פסוק יח) ומיד לאחר מכן

בל התורה באה לרמז  א  ,קשר בין שני הפסוקיםאין  לכאורה  ו.  ִּתְׁשמֹר
"אלהי לנו את הצורה שבו אנחנו צריכים להיכנס לחג הפסח, כי 

אומרת: כל הכועס (שבת קה: ועוד) מסכה" זה עבודה זרה, והגמרא 
אפשר לשמור את שובא הפסוק לומר לנו,  כאילו עובד עבודה זרה.  

לדעת להנהיג צריך  אלא, חג המצות גם בלי לכעוס ובלי להתעצבן
  . את הבית בחכמה

  עיקר הנקיון צריך להתמקד על חמץ חשוב  
יש גם לזה ומנקים את הבית,  חודש לפני פסחשכבר יש כאלה  ג)

(מנהגים, , והמהרי"ל (סימן א אות ד)מקור במנהגי מהר"ש מנוישטט 

מוציאים   ,זההזמן ה. אבל יש כאלה שכבר מל' יום קודם הפסח, אות ז)
הם לא קרבן פסח...  הרי    ,הילדים  מסכנים  ,הילדים לאכול בחוץאת  

הלא לנקות את הבית, הילדים צריכים לסבול.  יםרוצשלא בגלל ו
לפי עיקר הדין, אין צריך לבדוק אחר חמץ שהוא פחות מכזית, וכמו  

, ובשו"ת יחוה (ח"ז או"ח סימן מג)שכתב מרן ע"ה בשו"ת יביע אומר 
אם יפול איזה פירור על ונמצא שגם  ,)בהערה (ח"ב סימן סדעת 

וכי אתה אוכל את הרצפה... כל מה שצריך  אין שום חשש, הרצפה, 
לפסח, אחרי שכבר ניקו איזה חדר,   ים הקרוב  ימיםשבהוא  לשים לב,  

בפורים,   שהילדים לא יכנסו לשם עם מוצרי מזון שראויים למאכל.
ם ההילדים לקחו הרבה ממתקים ועוגות מהמשלוחי מנות, ויש ל 

מתחת למיטה... ובינתיים מגיע חג   יםשמחביאאו ארסנל  איזה סליק  
מצע בא   הפסח, ואז עלול למצוא חס ושלום כל מיני דברים של חמץ



 

, ויעבור על איסור של "בל יראה ובל ימצא", ולכן אדם עושה החג
בדיקת חמץ, ובודק את כל המקומות האלה. אבל אם זה רק פירור  

ָּכל ֲחִמיָרא  פה ופירור שם, אדם עושה לזה ביטול חמץ, ואומר: 
ֵוי ְּכַעְפָרא  ְדִאיָּכא ִּבְרׁשּוִתי, ְּדָלא ֲחִזֵּתיּה ּוְדָלא ִּבַעְרֵּתיּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱה 

. וממילא לכל אותם פירורים אין שום בעיה, וכל מה שצריך  ְדַאְרָעא
להשגיח, הוא שלא ישאר אצלו חמץ חשוב, וחלילה יבוא לאכול 

  איזה חמץ או טעם של חמץ במהלך החג.
  כשרות המוצרים לחג הפסח 

חג שצריך    איןכפי שאמרנו, יש הרבה הכנות לקראת "חג הפסח".    ד)
אותו התבלין שמשתמשים בראש ב, אלא להחליף בו את התבלינים

ואותו התבלין של פסח, משתמשים   ,השנה, משתמשים בו לסוכות
אבל בפסח, מחליפים את התבלינים. כי היום   ,בו לחג השבועות

ות חיים  יים ועופמלבד דגים חוכמעט כל המוצרים מעובדים, 
כל המוצרים האחרים  ופירות וירקות טריים שלא חייב הכשר לפסח,  

מעובדים, והעיבודים האלה מביאים אותנו למצב, שיכול להיות בזה 
רכיבים של חמץ, אם זה שימורים, ואם זה חטיפים, ומוצרים יבשים, 

או שאריות של חמץ, וחמץ בפסח  ,בותהרבה פעמים יש שם עקכי 
שלחן ערוך  וב(פסחים ל.) גמרא וכמבואר בשהו אסור! אפילו במ

ליטר, ונפל  100כמו לדוגמא: אם יש סיר גדול של , (סימן תמז ס"א)
, כל הסיר הזה נאסר, כי החמירו  בפסח שם גרם אחד של חמץ

חכמים בחמץ בפסח, שאין לו ביטול. אמנם כל האיסורים בטלים 
בטיל, ולכן צריך להשגיח בשישים, אבל חמץ בפסח אפילו באלף לא  

  לעשות את כל הכנות לפסח כדת וכדין.
  כמעט כולם נזקקים להכשר כלים

אנחנו רוצים לדבר על הלכות הכשר כלים, שכל אחד למעשה  ה)
נדרש לזה. אמנם היום אנחנו חיים בדור של שפע, שיש כלים לרוב, 

דיין  אבל יש ע  ,אין סיןאמנם היום  ...כי הכל מגיע מסין, כשהיה סין
שיהיה לו כלים הוא בחנויות כלים, והדבר הטוב ביותר לכל אדם, 

כך לא יזדקק בכלל להכשר כלים, אבל גם מי שיש ומיוחדים לפסח,  
לו מערכת כלים מיוחדת לפסח, ודאי בלי ספק יש כלים מסויימים, 

תנור אפיה,  ,אשמשתמש בהם לכל השנה וגם לפסח, כמו: מקרר 
השלחן והגז, השיש, המדיח כלים, פלאטה של שבת, כירים של 

שאוכלים עליו. ולא רק זה, אלא יש אדם שיש לו איזה כלי מיוחד  
שאוהב להשתמש בו, כמו למשל: סיר לחץ או מחבת, וחבל לו שלא 
להשתמש בזה בפסח, כי זה עוזר לו בבישולים, וצריך לדעת איך  

מזמין את כל מכשירים אותו. או שיש לו מנגל תעשייתי על גז, והוא  
ס"מ, אלא   20השכונה ל"על האש" שהוא עושה. זה לא המנגל שלנו  

  .  תעשייתי
  מקור להכשר כלים מן התורה 

הכלים שאנחנו משתמשים בהם במשך השנה בלעו טעם של חמץ,   ו)
וכדי שנוכל להשתמש בהם בפסח צריך להכשיר אותם, ולהוציא את 

חם, טעם  הטעם הבלוע בהם. כאשר משתמשים בכלים בתבשיל
התבשיל חודר לתוך הכלי ונבלע בו, למשל: יש כאן כוס תה, אם  

ראה שבתוך הדופן של הכלי נבלע טעם נשלח את הכוס למעבדה נ

 
א

פעם מרן ע"ה סיפר, שהוא היה בארצות הברית אצל איזה גביר אחד, וראה  
שם שיש שלשה מקררים. אמר לו: מה אתה צריך שלשה? אמר לו הגביר: אחד 

ה. אמר לו מרן: אם כך, אתה צריך עוד אחד ובשרי, אחד חלבי, ואחד פרו
נראה לפסח. אמר לו הגביר: נכון, יש לו במחסן עוד שלשה מקררים לפסח... כ

  היה לו מפעל של מקררים... 
 
ב

(בתשובותיו ח"א לפעמים יש נקבוביות שגם הצבע נכנס, וכמו שהרשב"א כתב  

שבקליפת ביצה יש נקבים נקבים, דק מן הדק עד אין  סימן תקטז ד"ה זה מותר)
נבדק, ולא נראים בעין רגילה, אבל אם תשים מיקרוסקופ תמצא נקבים, 

, וכאשר אתה מבשל ביצה בחמין היא יוצאת והראיה, שהרי ביצה היא לבנה
חומה, ובתוך מרק כתום הביצה תהיה כתומה, ובתוך מרק עדשים אדום תמצא 
ביצה אדומה, ואם אין נקבים לא יתכן שהצבע יחדור פנימה, אלא ודאי שיש 
נקבים. אבל אם תשים את הביצה שבחמין עטופה בשקית ניילון, גם אם זה  

  שאר לבנה, רק הטעם נכנס.הביצה תי 24/7יישאר ככה 
 
ג

יש אנשים חושבים שאכילת דברים כשרים זה סתם, אבל היום אנחנו רואים  
שהכשרות זה בריאות והגיינה. לא שבשביל זה אנחנו שומרים כשרות, אלא 
זה רווח נלווה. התורה שלנו היא תורת חיים, ואדם שהולך על פי התורה, 

אותנו יחד עם התורה הקדושה. אותו. הקדוש ברוך הוא ברא  התורה מחייה
למשל: יש פה בנשר מסעדה אחת, "שווארמה אוריה" של ערבי אחד, ולפני 

של התה, למרות שנראה לנו שהכוס צפוף ואין מקום לתה להיכנס 
, ולכן בבתוך דפנות הכוס, אף על פי כן הטעם נבלע בדפנות הכלי

המקור  הכלים שנבלע בהם טעם החמץ.    אנחנו מצווים להכשיר את
של הצורך להכשיר כלים, הוא מן התורה. כאשר עם ישראל חזרו  
מהמלחמה עם מדין, הביאו אתם שלל גדול של כלי סעודה 

נבילות וטריפות, אי  משומשים, שבלעו טעם של כל מיני איסורים, 
אפשר לדעת מה המדיינים אוכלים, ומה הם בישלו בסירים הללו, 

ם אחרי זה בא להם קורונה... כי בשר חמורים בשרם, אוכלים לא סת
:  כג)-(במדבר לא, כאאומרת והתורה ולכן באה  גדם צפרדע כינים... 

ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנֵׁשי ַהָּצָבא ַהָּבִאים ַלִּמְלָחָמה, זֹאת ֻחַּקת 
ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶׁשה, ַא ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף ֶאת ַהְּנחֶֹׁשת 

ֲעִבירּו ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּת ֶאת ַהַּבְרֶזל ֶאת ַהְּבִדיל ְוֶאת ָהעָֹפֶרת, 
ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּתֲעִבירּו , ַא ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא, ָבֵאׁש ְוָטֵהר

   .ַבָּמִים
  כלים שבלעו שלא באמצעות רוטב 

, התורה כאן באה ללמד  (עבודה זרה עה.)לפי המבואר בגמרא  ז)
אותנו על שלשה סוגי הכשר, לשלשה סוגי כלים, ואלו הן: ליבון, 
הגעלה, והדחה, על פי הכלל שהתורה מלמדת אותנו "כבולעו כך 

כלים שמשתמשים בהם כל השנה באש ביבש בלי רוטב, פולטו". 
על המנגל  .יש לו מנגלאם  . למשל: צריך להכשיר אותם על ידי אש

או   . יש רשת, הנקרא בלשון רבותינו "אסכלא", או שיפודים ממתכת
תבניות אפיה שמכניסים אותם בתנור אל תוך האש. הדברים האלה 

עם האיסור בתוך האש בלי נוזלים באמצע, ואז  ישיר באים במגע 
באותם השיפודים מניחים בשר, כי  ,הבליעה שלו חזקה מאוד

לא כמו מרק  זה ת אל תוך השיפוד, ווהבשר הזה נותן טעם ישירו
שמבשלים בסיר שיש מים באמצע, ומחמת זה הוא לא מעביר את 

עליו   הניחו הטעם כולו. או אותו האסכלא, הרשת של המנגל, במדין  
בשר של נבילות וטריפות, וכאשר רוצים לשים עליו בשר כשר, אותו 

בחזרה לצאת  כוליהטעם שנבלע ברשת מהנבילות וטריפות, 
אנחנו צריכים להכניס אותו אל תוך ולכן יבלע באוכל הכשר, להו

אין הכוונה להכניס לאש ולהוציא אותו, אלא אומרים רבותינו האש.  
שצריך להכניס אותו לאש עד שיהיו  (עבודה זרה, פ"ה הט"ו)  בירושלמי  

ניצוצות ניתזים ממנו, כי הניצוצות הן אלו שמגלים לנו, שכל מה  
אומרת: צריך להפוך את הכלי הזה לגחלת   שבלוע בתוכו נשרף. זאת

   צורת ההכשר הזו נקראת "ליבון". .שבוערת
  כלים שבלעו באמצעות רוטב חם וצונן

כמו: סירים, באמצעות רוטב, איסור יש כלים שבלעו אבל  ח)
ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש ועל זה התורה אומרת: מצקות, כפות, 

הוא מלשון 'הפלטה' כמו שכתב , ונקרא "הגעלה"זה    .ַּתֲעִבירּו ַבָּמִים
על ידי שמרתיח מים בדוד גדול, ובעוד זה נעשה . (איוב כא, י)רש"י 

כניס את הסיר למים, ובזה יפלט האיסור משהמים מבעבעים, 
ויש כלים שהשתמשו בהם בצונן, והדרך להכשיר   שבלוע בסיר.

בלעו איסור, וכדין ההכשר לכלים ש  אותם, הוא על ידי הדחה במים.
כך הדין גם לכלים שהתמשו בהם במהלך השנה למאכלי חמץ, 

כמה חודשים הורדנו לו את הכשרות, בגלל כל מיני ליקויים שהיו, ובזמנו היה 
חירות, והיו כל מיני אנשים של ליברמן ועשו רעש וצילצולים, הלכו  ערב ב

. אחרי חודש, בא משרד הבריאות, ולקח אמרו: אנחנו מחזקים אותו..ו לשם
להם את הרישיון של העסק, כי נמצאו שם ליקויים חמורים של דברים שלא 
ראויים למאכל, ה' ירחם. כאשר יש משגיח לעסק, הוא שם לב שהכל כשר 
ומאושר, והכל מגיע ממקום מפוקח, וכך זה בריא יותר. יש לי איזה קרוב 

מקפיד על בשר חלק. בשר חלק, זה משפחה ששומר כשרות, אבל לא היה 
שכאשר אתה מעביר את היד על הריאה, והכל חלק. אבל בשר כשר, זה אומר 
שיש שם סירכות, כל מיני רירים ודלקות, וממעכים אותם, אם זה נמעך 
כותבים על זה "כשר", ואם זה לא נמעך, כנראה יש חורים בריאה, וזה "טרף". 

ר או חלק, העיקר כתוב "כשר". אמרתי אותו אחד אמר לי: מה זה משנה, כש
לו: בא אתי יום אחד לשחיטה, ואני אראה לך מה ההבדל בין בשר כשר לבשר 
חלק. אתא השוחט ושחט איזה עגל, והנה הוא רואה את אותה הריאה מלאה 
סירכות, והרב שם מיעך את הסירכות, אמר: זה כשר, לא חלק. הוא מסתכל, 

יש שם דלקות ומוגלות, איך מכשירים אותה?! אומר לי: מה זה, הבהמה חולה,  
וכי זה מה שאני אוכל בשר כשר?! מהיום אני אוכל רק בשר "חלק"! כי הוא 
הבין שזה דבר לא טוב. אנחנו לא צריכים ראיות שדבר כשר יותר בריא, אבל 
יש כאלה שלא מבינים, וצריך להסביר להם בדרך הזאת, ומתוך שלא לשמה 

  יבוא לשמה.   
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ורוצים להשתמש בהם לחג הפסח, שצריך להכשיר אותם כדרך רוב 
תשמישם. אם השתמשו בהם על ידי אש שלא באמצעות רוטב, צריך  
לעשות להם "ליבון" עד שיהו ניצוצות ניתזין מהן, ועל ידי זה לוודא  

שרף, ואם השתמשו בהם באמצעות רוטב, שכל מה שבלוע בתוכו נ
צריך לעשות להם "הגעלה" ולהפליט את מה שבלוע בהם, ואם  

לפני חג הפסח. גם   רק למאכל צונן, צריך להדיח אותו  והשתמשו ב
מרן השלחן ערוך ריכז את ההלכות של הכשר כלים לפסח באורח 

ביורה דעה סימן קכא מרן מדבר על אילו חיים סימן תנא תנב, ו
הוא ַמְפנה אותנו לעיין (סעיף ג) כלים שבלעו טעם איסור, ושם 

     בהלכות פסח.
  הסרת החלודה והליכלוך טרם ההכשר  

ויש הרבה כזית, בדרך כלל עושים בכל עיר "הגעלת כלים" מר ט)
כלל ראשון צריך    אנשים שמביאים כלים שלא ראויים להגעלה, ולכן

שלפני שמביאים את הכלים להגעלה, חייבים לנקות אותם  !לדעת
, כי אם הכלי (סימן תנא ס"ג)וכמבואר בשלחן ערוך  היטב היטב

, וכמו בלוע בו לצאת החוצההמלוכלך, הליכלוך מונע מהטעם 
על פי הספרי (פסח, ח"א עמוד קלה) שכתב מרן ע"ה בחזון עובדיה 

: (במדבר לא, כב), ולמד כן ממה שנאמר בתורה (הובא ברא"ש פסחים)
ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּתֲעִבירּו ָבֵאׁש  וגו' ֶאת ַהָּזָהב ְוֶאת ַהָּכֶסף ַא

מכאן שצריך להעביר  ,ֲעִבירּו ַבָּמִיםְוָטֵהר ְוכֹל ֲאֶׁשר א ָיבֹא ָּבֵאׁש ַּת 
להכשיר, ואלו   אפשרומעבר לזה יש פרטים, אלו כלים  את החלודה.  

  וכפי שנבאר.   ,להכשיר  אין צורךלהכשיר, ואלו כלים    אי אפשרכלים  
  דרך הכשר מנגל מסיבי ומנגל פשוט 

על ידי אש, שלא על פי הכלל שאמרנו, שכל דבר שבלע  )י
גדול הוא המנגל ת רוטב, צריך לעשות לו ליבון, אם באמצעו

, אפשר לעשות לה הכשר בליבוןהרשת שלו עבה מאוד, ו, ימסיבו
אדם ישים את הברנר אם  גם  ואמנם  .  עד שיהיו ניצוצות ניתזין ממנה

על השיפודים או הרשת הזאת, לא יהיו ניצוצות ניתזין ממנה, אבל 
ר צפוף מאוד, ולכן לא זה מפני שהיום מייצרים את הכלים מחומ

(במכתב שהובא וכמו שכתב הרב אהרן פפויפר רואים את הניצוצות, 

שאריות   הןהניצוצות  .ועוד אחרוניםעמוד פז)  בספר שערי תורת הבית 
של אוכל שנשרפות בזמן הליבון, וזה שייך כאשר החומר הוא יותר 
מרווח, אבל היום שהחומר צפוף מאוד, אין כל כך שאריות  

ל ש החום מגיע לדרגת חוםששנשרפות לעין, ולכן חשוב לשים לב,  
אבל ברשת של מנגל זהו נקרא "ליבון חמור" ומועיל.  ומעלות,    400

שים אותה במדורת ל"ג בעומר, אחרי כמה  אם יזהו בעיה, כי  פשוטה  
דקות תתעוות ותתעקם ולא תחזיק מעמד, ולכן אין ברירה אלא 

  להחליף את הרשת הזו של המנגל לרשת חדשה לחג הפסח.
  דרך הכשר תנור פירוליטי 

אותו דבר בענין התנורים. גם הם צריכים "ליבון חמור", כי  )א י
ל ידי חום האש שלא הבליעה שלהם ושל התבניות שבתוכן, הוא ע

יש לו שהיום יש תנור שנקרא "פירוליטי",  אמנם .באמצעות רוטב
על מעלות, ו 500ל בחום שאותו  ניתן להסיקולניקוי עצמי,  תכנית
הוא שורף לא רק את השומנים, אלא גם עושה לו ליבון חמור, ידי זה  

סיק אותו על החום הכי גבוה, ולא להומי שיש לו תנור כזה, יכול 

 
ד

ִהֵּנה . נו צריכים לזכור, שהקדוש ברוך הוא יכול בכל רגע לגאול אותנואנח 
. הנה (שה"ש ב, ט) ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ָּכְתֵלנּו ַמְׁשִּגיַח ִמן ַהֲחנֹות ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִּכים

במגילה ראינו, איך שברגע אחד היה ניסים ונפלאות. כאילו היה בהתחלה 
מבוי סתום ללא מוצא, המן על הגובה והכל מסובך, ופתאום ישתבח שמו 
הקדוש ברוך בדרך לא דרך גאל אותנו מידו. הגמרא אומרת, שכאשר בא המן 

, (אסתר ו, יא)  ָחֵפץ ִּביָקרֹוָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶללעשות לו טיול שנתי, 
באותה שעה מרדכי ישב ולמד תורה עם התינוקות של בית רבן כמבואר 

. לכאורה היה לומד אתם הלכות קידוש ה', ושצריך למסור (מגילה טז.)בגמרא 
את נפשו על קידוש ה', או הלכות של חול המועד או פסח, כי זה היה חג הפסח 

אומרת, למד איתם את הלכות "מנחת העומר", (שם)  באותו הזמן, אבל הגמרא  
כי זה היה ט"ז ניסן, ובאותו היום היו מקריבים את העומר בבית המקדש. ואף 
שבית המקדש היה חרב, ועם ישראל עמד לקראת כליון ב"מ, ולכאורה 
ההלכות של "מנחת העומר" לא רלוונטיות, אבל מרדכי אמר: אין כזה דבר 

ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו א  'ִּכי א ִיֹּטׁש ההוא הבטיח לנו, לא רלוונטיות! הקדוש ברוך 
, לא צריך לפחד מהמשותפת... כי הקדוש ברוך הבטיח שלא (תהלים צד, יד)  ַיֲעזֹב

יעזוב אותנו. מן הסתם, היו שם כמה כופרים, אמרו לו למרדכי: מרדכי, איפה 
רואים, איך   אתה, אתה חולם, אתה הוזה, איזה בית המקדש... אבל הנה אנחנו

הקדוש ברוך גאל אותנו מידיהם של הרשעים הללו. אולי עוד הפסח נזכה 

ואם מבחינה טכנית ניתן להשאיר את   צריך אפילו לנקות את התנור.
התבניות בתנור בשעת הניקוי הזה, ההכשר הזה מועיל גם לתבניות, 

מעלות  500או  400גבוה של בחום אבל אם התבניות לא עומדות 
כל זה בתנור מיוחד שיכול להגיע . לפסח חום, צריך להחליף אותן

אבל תנור רגיל שאין לו תכנית לניקוי עצמי, וגם לחום גבוה מאוד, 
מעלות, לכאורה אי    250דרגת חום של התנור הזה מגיע לכל היותר  

 מאחר  אפשר להשתמש בו בפסח, כי הוא צריך ליבון חמור,
אם יקח  שהתבניות בלעו חמץ על ידי האש שלא באמצעות רוטב, ו

מעלות, הוא גם  400תבניות של תנור רגיל, וישים אותו בחום של 
וגם   .יתעוות ויתקלקל, ואי אפשר להכשיר את התבניות הללו לפסח

דפנות התנור עצמו מזיע מההבל של מאכלי חמץ שנאפו שם, שלא 
ו כדין האוכל עצמו וכמבואר  באמצעות רוטב, וזיעת האוכל דינ

  , ואם כן גם הוא צריך ליבון חמור.   (ח"ה יו"ד סימן ז)בשו"ת יביע אומר  
  אפיה רגילתנור הכשר של 

אבל באמת למעשה, לגבי התנור עצמו, אפשר להקל להכשירו   )בי
(ח"ב סימן וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת יחוה דעת    ליבון קל""  יעל יד

-(פסח, ח"א עמוד קלב, ובחזון עובדיה  , וסימן ריז אות ד)ח"ז סימן עהסג.  

שעות מזמן השימוש האחרון שלו בחמץ, ולאחר מכן   24. ימתין  קלג)
ינקה אותו היטב שלא ישאר בו כל חשש חמץ בעין, ויסיק את התנור 

ביסס את (שם) במדת החום הגבוהה ביותר למשך שעה. מרן ע"ה 
ההיתר הזה, על פי דעת כמה וכמה מרבותינו הראשונים שסוברים, 

כלי שבלע אבל כלי שבלע איסור צריך לעשות לו ליבון, רק בכי 
או בליבון קל, וגם  הגעלהבלו  דיהיתר ולאחר מכן נהיה איסור 

החמץ נחשב "היתר" ולא "איסור", וממילא מועיל לו "ליבון קל". 
התורה מדברת ה להכשר כלים, זהו כאשר  הלא את המקור מן התור

עם ישראל לקחו את הכלים ממדין ששם  .איסורעל כלים שבלעו 
 יקחו חזירים, ואם ו ,גמלים ,בישלו בכלים נבילות וטריפות, שפנים

בו בשר חלק, יהיה  וצליאת השיפוד שצלו בו את הדברים האלה ו
זה  עללבשר הָּכֵשר טעם של בשר טריפה ממה שבלוע בשיפוד, ו

, אבל התורה לא "ליבון"התורה אומרת להכשיר את השיפוד על ידי  
מדברת על צורת ההכשרה של כלים שבלעו כל השנה חמץ בשביל 
להשתמש בהם בפסח. לדוגמא: על הרשת של המנגל, צולים 
לפעמים קציצות בשר שמעורב בהם פירורי לחם או קמח כדי לדבק 

סח. אותו דבר תבניות את העיסה, צריך להכשיר את הרשת הזו לפ
בפסח רוצה    אם  .אפיה, כל השנה משתמשים בהם לאפות עליו לחם

לצלות כבש בתנור, לא כתוב בתורה איך מכשירים כלים לפסח, אם 
  בליבון או בהגעלה. 

  ההגעלה בבית המקדש 
כאשר ן: כידוע  ילנו דבר מעני  הכתב  (עבודה זרה עו.)הגמרא    ולםא  )גי

היו מקריבים קרבנות על גבי המזבח, ולכל ,  דהיה קיים בית המקדש  
קרבן יש פג תוקף... הבשר היה נאכל עד זמן מסוים כפי שקבעה 
התורה. למשל: קרבן פסח, נאכל רק בליל ארבעה עשר כמו 
שאומרת התורה: ְוא תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר, ְוַהּנָֹתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר 

פּו  . קרבן חטאת, נאכל לכהנים באותו יום  ב, י)(שמות יָּבֵאׁש ִּתְׂשרֹֽ
שהקריבו אותו והלילה שלאחריו ולא יותר, ואם נשאר מהבשר אחר 

(יומא להיות בירושלים הבנויה, וכל עם ישראל יהיו שם, וכמו שאומרת הגמרא  

ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים  ,עומדים צפופים ומשתחוים רווחים: כא.)
. וזה עוד שליםולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירו ,מעולם

מספרת על אגריפס המלך, שרצה (פסחים סד:) בירושלים העתיקה. הגמרא 
לבדוק כמה תושבים יש לו בארץ, כי אז עוד לא היה משרד הפנים שיראה 
במרשם האוכלסין... אמר המלך אגריפס לכהן הגדול: תספור לי בערב פסח 

בני ישראל. כי  את הכבשים של קרבן פסח, ולפי זה אני אדע להעריך את מנין
בערב פסח היה לכל משפחה כבש, ולפעמים גם היו נמנים על כבש אחד כמה  
משפחות, אבל לפחות היה יודע בערך כמה משפחות יש. לקח הכהן הגדול 
מכל כבש כליה אחת ושם בצד, ובסוף היום ספרו את הכליות, והגיעו למנין 

יות הקריבו ביום של כפלים מיוצאי מצרים, זאת אומרת: מליון מאתיים כל
אחד. וזה היה חוץ מאותם אנשים שהיה טמאים או שהיו בדרך רחוקה ולא 

אין לך כל פסח ופסח שלא נמנו עליו יותר מעשרה בני הביאו קרבן פסח, וגם 
כל כבש היה לא פחות מעשרה אנשים, ועם זה כבר הגענו לשנים עשר  ,אדם

ום הכולל את רחביה, הר מליון שהיו בירושלים העתיקה. לא בירושלים של הי
נוף, וגבעת שאול, וגאולה. אנחנו מקוים שבדורינו ובימינו נגאל בעגלא ובזמן 

קריב, ונראה את כל הניסים הללו בירושלים.    
  



 

הזמן הזה, זה נקרא ''נותר'', והאוכלו חייב כרת. והנה אחרי  
שהכהנים בשלו או צלו את בשר החטאת, ועבר יום ולילה, טעם 

''נותר'', בשר החטאת הבלוע בסירים ובשפודים הוא טעם של איסור  
י כבהם שוב קרבנות אחרים,  ומאחר שאי אפשר לבשל או לצלות

: (ויקרא ו, כא)לכן ציותה התורה  ,הם יבלעו מטעם של בשר הנותר
היו מגעילים את הכלים במים רותחים,  :ּומַֹרק ְוֻׁשַּטף ַּבָּמִים. כלומר 

גם את השיפודים והרשתות שצלו בהם, וכמו שאומרת המשנה 
ַהַּׁשּפּוד ְוָהַאְסְּכָלה ַמְגִעיָלן ְּבַחִּמין. האסכלה, זה רשת כמו   :(זבחים צז.)

ושאל את רב ששת: מדוע כלי  ,בא רב עמרם הרשת של המנגל.
המקדש שבלעו באש מבשר הקרבנות אתה מכשיר אותם בהגעלה, 
הרי בכלי של גוים שבלעו איסור באש צריך להכשיר אותם בליבון? 

לבין אם הוא    איסורבין אם הכלי בלע    השיב לו רב ששת, שיש הבדל
המקור של הכשר כלים הוא ממה שאמרה התורה כיון ש,  היתרבלע  

בכלי הגוים מתחלה היה כאן ולגבי כלים שעם ישראל לקחו ממדין,  
אסור בעין ולאחר מכן נבלע בשפוד, לכן החמירה בו התורה יותר, 
אבל בבית המקדש בשעה שצלו בשיפודים בשר, לא היה שום 

סור, ורק לאחר יום ולילה נוצר אסור ''נותר'' בבלוע ולא בעין, יא
אם תחלת  :, הריהו קל יותר. זאת אומרתבבלועוכשנוצר האסור 

הבליעה היתה בהיתר צריך לעשות לו הגעלה, אבל אם תחלת 
  הבליעה היתה באיסור צריך לעשות לו ליבון.

  
  עוגת גבינה בתבנית בשרית

כי דוגמא לדבר: תבנית אפיה שהיתה עד היום תבנית חלבית,  יד)
עוגת גבינה, ועכשיו הוא רוצה לעשות את או היה עושה בה פיצה 

 . התבנית הזאת בלעה חלב ביבש בלי רוטב .התבנית הזאת בשרית
צריך לעשות לה לא כדי להפוך את התבנית מחלבית לבשרית, ו

הוא  יתר. אותו דבר, אם  , כי היא בלעה הליבון, אלא די לה בהגעלה
בשר, ועכשיו נהיה  ועד היום צלה באשר רוצה לקחת שיפוד 

גבינה חלומי על האש... כדי להפוך את  ורוצה לצלות ב ...צמחוני
השיפוד מבשרי לחלבי, צריך לעשות לשיפוד הגעלה ולא ליבון כי 
השיפוד בלע היתר. אבל אם אדם לקח תבנית אפיה בשרית, ופעם 

שעות מאז שהשתמש   24 תוךאחת התבלבל ואפה בה עוגת גבינה 
 24אם עברו  רק !בתבנית הזו לבשר, צריך לזרוק את העוגה לפח

זה נקרא  ושעות מאז שהשתמש בתבנית הזו לבשר האוכל מותר, 
פירושו  .: "נותן טעם לפגם")סז:(עבודה זרה בגמרא  בלשון רבותינו

שעות מהפעם האחרונה  24של דבר: כלי שאינו בן יומו, שעברו 
כמובן שלכתחילה לא  ,שהשתמשו בו, הטעם שבלוע בו הוא פגום

ד הוא לא אוסר את האוכל בדיעבמשתמשים עם אותה תבנית, אבל  

 
ה
פעם נסעתי עם איזה אדם, הוא רצה להרשים אותי, התחיל לספר שהבן שלו   

רצה לעשות לו הפתעה, הכין לו עוגת גבינה מיוחדת, והוא מספר:  13-14בן 
כשהגעתי הביתה, שאלתי את הבן, איפה עשית את העוגה? אמר לו הילד:  

ת התבלבלתי, עשיתי את העוגה בתבנית בשרית. אמרתי לו: מה אני צריך א
הטובות שלך, זרקתי את העוגה לפח. והוא בא לשאול אותי: מה אני צריך 
לעשות עם התבנית? ראשית כל אמרתי לו: לא היית צריך להתנהג ככה לבן 
שלך. כשילד עושה טעות, לעולם אל תשפוט אותו לפי התוצאה, אלא לפי 

שלו  הכוונה שלו, לרוב אין לו כוונה להזיק חלילה וחס, הרי ילד שנפל מהיד
כוס פלסטיק אתה לא צועק עליו, אבל אם נפל מידו כוס זכוכית אתה מיד 
צועק עליו: יש לך שתי ידיים שמאליות... ולמה זה ככה?! כי אתה איכפת לך 
מהתוצאה, ולא איכפת לך מהכוונה. דבר שני שאלתי אותו: מתי הפעם 

א האחרונה שהתשמשו בתבנית הזו לבשרי? הוא אומר לי: לפחות שבוע ל
השתמשנו בו. אמרתי לו: חבל שזרקת את העוגה, היית מביא לי אותה... הוא 
שאל: מה, אפשר לאכול את העוגה החלבית בתבנית בשרית?! מה, מותר 
לעשות עוגה חלבית בתבנית בשרית?! אמרתי לו: לא! לעשות כזה דבר ודאי 

 שעות מאז שעשו 24שאסור, אבל בדיעבד, אחרי שכבר זה נעשה, אם עברו 
 בה בשרי, האוכל מותר.

ו
מספרים, על הרשב"א שהיה רבה של ברצלונה בספרד, יום אחד הגיע  

ברוטנבורג, אבל שם  –הוא היה בגרמניה  –רבינו אשר  –לברצלונה הרא"ש 
בו את רבו המהר"ם מרוטנבורג, והוא פחד שאחר כך שמיות, ַׁש יהיתה אנט

פני גירוש ספרד, זו היתה שנה ל  150יתפסו גם אותו לכן ברח לספרד, זה היה  
תקופת "תור הזהב" שהיו בה הרבה תלמידי חכמים, כל גדולי ישראל היו שם 
באותו תקופה, הרשב"א הרמב"ם הראב"ד הריטב"א והרמב"ן ועוד גדולי 
עולם, והרא"ש גם כן הגיע לשם, הוא הכיר את הרשב"א מהתשובות שהיה 

לא היה וואטצפ...  מתכתב אתו, אבל הוא לא ראה את התמונה שלו, אז
כשהגיע לברצלונה, לפני שהתארגן עם התיקים והמזוודות, אמר: קודם נלך 

. אמנם זה עוגת הכמובן, בתנאי שהתבנית נקיה .בו עכשיו השעש
  גבינה עם טעם של בשר, אבל זה טעם בשר 'פגום'. 

  נותן טעם לפגם, מותר 
(דברים התורה  . התורה לא אסרה עלינו לאכול איסורים פגומים טו)

ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ִּתְּתֶנָּנה  ַלֵּגראומרת: "א תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה,  יד, כא)
אסור לו ושהרי הוא כמונו  ,גר צדקעל מדובר  כמובן לא .ַוֲאָכָלּה"

לאכול נבילה, אלא הכוונה לגר רפורמי... גר תושב, שאבא ואמא  
שלו לא יהודים, והוא רוצה לגור בארץ ישראל, הוא מקבל על עצמו  

אם יש ומצוות בני נח, ומצוה עלינו לתגמל אותו, לתשפר אותו,  7
. אומרת הגמרא  ולו לאכול  אנחנו נותנים  ,בשר שהוא אסור באכילה

מה שראוי לגר לאכילה אסרתי לך לאכול, אבל אם זה דבר  :)שם(
ולכן מה שלא ראוי   ,גם הגר לא ירצה לאכול דברים כאלה ,פגום
מה   לנוזאת אומרת: סוף הפסוק מגלה  .לאכול נולגם מותר  ,לגר

נותן טעם ": את הכלל בתחלת הפסוק. ומכאן למדנו  נאסר עלינו
התבנית הזאת . . רק שלכתחילה חכמים הצריכו הכשר"לפגם מותר

צריכה הכשר, אבל סוג ההכשר שלה תלוי אם היא בת יומא או לא, 
שעות מבליעת  24אם התבנית הזאת בת יומא, זאת אומרת: בתוך 

הבשר היא בלעה חלב, זה נקרא שהיא בלעה איסור של בשר וחלב, 
שעות,  24ולכן צריך לעשות לתבנית הזו "ליבון", אבל אם עברו 

התבנית לא בלעה איסור אלא היתר, ולכן צריך לעשות לה הגעלה. 
ים מותר להשתמש בתבנית הזו לדבר פרווה, כמו שכתב יולבנת

שכיון שהקדרה   (סימן קכו)"ש בשם הריב סימן צג)"ד (יוהבית יוסף 
היה החלב הבלוע בקדרה פגום שלא היתה  ,שבשלו בה את הבשר

ת הקדרה בלוע מאיסור בשר בחלב, אלא היא  ילא נעש ,בת יומא
, ובלועה גם מחלב לבד ולכן אסור לבשל בה בשר לכתחלה הבלוע

מבשר לבד ולזה אסור לבשל בה חלב לכתחלה. אבל דברים שאינן 
אלא שהכף  .לא בשר ולא חלב מותר לבשל בה אפילו לכתחלה

כתב: שלא להשאיר את הכלי הזה במצב הנתון  (שם ס"ק טז)החיים 
בשל בו בשר או חלב יהזה, כי באחד הימים עלול להיות מכשול ש

  הכשר. עשה לוילפני ההגעלה, ולכן 
  חמץ, נחשב היתר או איסור?!

כל הדין של ליבון נאמר רק כאשר הכלי בלע איסור, אבל אם   ז)ט
הכלי בלע היתר ורק לאחר מכן נוצר איסור, ההכשר שלו הוא  

אנחנו באים להכשיר את  ר שאבהגעלה ולא בליבון. לפי זה כ
התבניות אפיה, והשיפודים של המנגל לחג הפסח, לכאורה לפי 

ה צריך לעשות להם הגעלה ולא ליבון, כי כל השנה הוא  הכלל הז
כתב בהלכות מאכלות שהרי  .בלע היתר, וכך באמת דעת הרמב"ם

ללבן סכין שאדם לקח מגוי, ואילו בהלכות פסח  (פי"ז ה"ז)אסורות 

לשמוע שיעור מהרשב"א, שאל: איפה הבית כנסת של הרשב"א? הגיע לשם, 
ישב בפתח, לא רצה להפריע באמצע השיעור, והוא שומע את השיעור של 

 אלו ,המתגבר""אורו של עולם אשר באורו נראה אור" "כמעיין  ,הרשב"א
הלא הוא  ,המהר"י טייאטצקתלמיד השבחים שמרן הבית יוסף חולק לו. 

היה מחשיב את סברת הרשב"א , כי רבו  (שו"ת, ח"ג חו"מ סימן ג)מעיד  המהרשד"ם  
בעת שהרא"ש יושב ושומע את השיעור של הרשב"א,  .רוב הראשוניםמו כ

לות על עוף, היום נכנסה אשה עם עוף בידה, אז היו באים אל הרב לשאול שא
קונים את העופות ארוזים עם החותמות, מוכשר מומלח מכובס... כמעט גם 
מבושל... היום כבר האמהות בגדר 'שאינו יודע לשאול', הן לא יודעות על מה  
לשאול, אבל אז כל אשה היתה לוקחת עוף חי, והולכת לשוחט, ואתא השוחט 

ם, תלכי לחכם תשאלי אותו. ושחט... והוא אומר לה: תראי, כאן יש שבר, ד
בקיצורם של דברים, היא באה ומראה להרשב"א את העצם שנמצאת מעל 
הריאות, ואם היא שבורה יש חשש שהיא תדקור את הריאה ותטריף אותה, 
הרשב"א פסק לה שהעוף טרף! הרא"ש שישב שם בצד עקב אחריו לראות מה  

ודו, יעיין נא בתוספות יפסוק החכם, ולא מצא חן בעיניו, אמר לו: מחילה מכב
במסכת חולין שמשמע ממנו שאפשר להכשיר את העוף. הרשב"א לא אמר לו: 

,  (אבות, פרק ד משנה א) איזהו חכם הלומד מכל אדם    –מי אתה?! מה אתה?! אלא  
הוציא גמרא ועיין שם וראה שהוא צודק, ואמר לאשה הזאת שהעוף כשר. 

שיו אתה אומר לי כשר, עזוב אמרה לו האשה: מקודם אמרת שהעוף טרף, ועכ
אותי, קח את העוף, תעשה בו מה שאתה רוצה והלכה. עמד הרשב"א ואמר: 
למי מגיע עוף?! הרא"ש מסכן בא מהדרך היה רעב, אמר: לי מגיע העוף. אמר 
הרשב"א: למה אתה חושב שמגיע לך? אמר לו: תראה, כתוב: "ַלֵּגר ֲאֶׁשר 

, השם שלי אשר, הנה אני גר, גר אנכי בארץ. לגרּה", ִּבְׁשָעֶרי ִּתְּתֶנָּנה ַוֲאָכלָ 
. אמר לו: הא, אתה רבינו תתננה ואכלה, הנה אני פה בשער. בשעריך'אשר'. 

אשר... וככה היו בקשר טוב עד שנפטר הרשב"א, והרא"ש המשיך אחריו 
  להיות רבם של בני ספרד.         
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שסכין של חמץ צריכה הגעלה, והשמיט    ,כתב  ג)"הכפ"ה  ,חמץ ומצה(
 (שם)את כל הלכות ליבון בפסח, ומכאן למדו המגיד משנה 

שדעת הרמב"ם  מאמר חמץ, דף כח:)( בספר יבין שמועה והרשב"ץ
ולא רק דעת הרמב"ם כן, אלא כן הוא דעת שאין דין ליבון בפסח. 

ראשונים רבים ועצומים, וכמו שהביא מרן ע"ה בשו"ת יחוה דעת 
אבל הרי"ף והרא"ש כתבו כל דיני ליבון גם במסכת פסחים  . )םש(

רוצה   דםכדי ללמד אותנו שגם בפסח צריך ליבון לכלים שא  (דף ל:)
(עבודה זרה שם כך גם דעת הרמב"ן  והם בלעו ביבש,   כאשרלהכשיר  

  .ד"ה רב אשי)
  "חמץ שמו עליו"

אנחנו לא מדברים על אדם שהשתמש    שהרי צריך להבין,  ש  לאא  )זי
בחמץ, אלא החמץ שנבלע בשפוד או בתבניות  בפסח בכלי הזה 

הוא היתר גמור, ואם כן איך אפשר לומר שהכלים בלעו   במשך השנה
(סימן התשובה שהבית יוסף  .באמת, יש לזה כמה תשובותו .אסור

כל ב  ,כלומר: החמץ  .''חמץ שמו עליו''  ,ביא בשם הרמב"ןה  ד)"תנא ס
סור יהשנה יש לו שם של 'חמץ', למשל: עוגה, כל השנה היא בגדר א

זה לא דומה לבשר כשר שנבלע בשפוד  .חמץ ביחס לימי הפסח
, ולכן די בהגעלה כדי להפוך אותו לחלבי. תמידשהוא היתר גמור 

מה שאין כן בחמץ שאף שמותר באכילה אבל הוא נחשב איסור 
תורה לאכול חמץ, ולכן אם נבלע בשפוד, ביחס לפסח שאסרה ה
לכולי  איסורשלגבי כלי שבלע  ,יוצא לנו הכשרו בליבון דוקא.

עלמא צריך לעשות לו ליבון, ולגבי כלי שבלע היתר ולאחר מכן 
לגבי הכשר אבל  .לעשות לו הגעלהלכולי עלמא נהיה איסור צריך 

יך  יש לנו מחלוקת בין רבותינו הראשונים אם צר ,כלים לפסח
לעשות ליבון או הגעלה. וכשיש מחלוקת הפוסקים פותחים שלחן 

  פסק להלכה.  מרןערוך ורואים מה 
  הכשר תבניות אפיה של תנור רגיל

כתב לנו בפירוש שכלים  ד)"(סימן תנא סואכן מרן השלחן ערוך  )חי
שבלעו חמץ ביבש כל השנה חייב לעשות להם ליבון, מאחר שהרי"ף 

מרן נקט כדעת שני עמודי   .והרא"ש ועוד ראשונים סוברים כמותם
ההוראה להחמיר, ולכן אי אפשר לקחת תבנית אפיה ולעשות לה 

היום התבניות כפי שאמרנו, הגעלה, כי צריך לעשות לזה ליבון. ו
עשויות מחומר כל כך חזק שהוא יהיה עמיד באש אפיה לא 

זינגו, וכל  –שניצוצות ניתזים ממנו, אפילו אלו שעשויות מאמייל 
שכן בתבניות העשויות מסיליקון, שהרי התבניות יתקלקלו בליבון 

צטרך לעשות לו יהוא יתעקם ו ,ניח אותו כמה דקותיאם כי שכזה, 
ובפרט היום שיש   ,ניותהשכבה... לכן יותר טוב להחליף תבאחר כך  

יבוא אדם ויאמר: אני   .)(שם תבניות חד פעמי וכמו שכתב מרן ע"ה
אשים את התבניות בתוך התנור, וידליק את התנור על החום הכי 
גבוה, וכך יפלט כל האיסור ממנו, כי כבולעו כך פולטו. אבל זה לא 

כל הכלל של : כי הסבירס"ק ל) "א (סימן תנא, אנכון, כי הפרי מגדים 
א  זהו נאמר רק לענין כלים שההכשר שלהם הו  ,"כבולעו כך פולטו"

על ידי "הגעלה", כאשר בלע בלח, בכלי ראשון, בעירוי, או בכלי 
את הטעם של האיסור,   להפליטבאה    ההגעלהשני, כי אז המטרה של  

וזה נעשה באותו אופן שהוא בולע את האיסור. אבל בכלים שצריך  
להכשיר אותם על ידי "ליבון", זה מפני שהכלי בלע ביבש, שהיא  

ל לה הגעלה, כי ההגעלה אולי תפליט בליעה חזקה מאוד, ולא מועי
שהוא לא  ,הליבוןהבלוע, ולכן בא  כל חלק מהבלוע, אבל לא את 

את האיסור הנמצא  לשרוףנועד להפליט את האיסור החוצה, אלא 
  בתוכו, וכל עוד שאין ניצוצות ניתזין ממנו, האיסור לא נשרף בתוכו.

  טבילת כלים בכלים חד פעמיים
כאשר קונים תבניות חד פעמי, צריך לשים לב שהתבניות  רק )יט

יהיו של "כחול לבן", לא המפלגה, אלא שיהיה תוצרת הארץ... כי 
אם זה מתוצרת חו"ל צריך להטביל את אותם תבניות, וכמו שפסק 

. שהרי התורה אומרת: ָּכל (שבת, ח"ב עמוד נו)מרן ע"ה בחזון עובדיה  
ַא ְּבֵמי ִנָּדה ִיְתַחָּטא. ומכאן  ְוָטֵהר ֲעִבירּו ָבֵאׁש ָּדָבר ֲאֶׁשר ָיבֹא ָבֵאׁש ַּת 
, שאם אדם קנה או קיבל כלי (עבודה זרה עה:)למדו רבותינו בגמרא 

שעשוי ממתכת או מזכוכית, כמו צלחות, כוסות,  ,מגוי כלי מאכל

 
ז
לו: אני ואשתי רבים כל היום. זה כמו אותו אחד שבא לרב, ובכה לפניו, אמר    

שאל אותו הרב: על מה אתם רבים? אמר לו: רבים מי ידיח את הכלים. אמר 
לו הרב: תקנה חד פעמי ותפתור את כל הבעיות. לאחר זמן פגש אותו הרב, 

סירים, כפיות, סכינים, מלבד זה שצריך להכשיר את הכלי מהאיסור 
הבלוע בתוכו וכפי שלמדנו קודם לכן, צריך גם לטהר את הכלי על 
ידי טבילה במקוה שהנידה טובלת לטהרתה. זאת אומרת: אם הגוי 

להכשיר את הכלי   השתמש בכלי לבשל בו דברים אסורים, צריך גם
וגם להטביל, אבל אם לא השתמש בכלי למאכלי איסור, צריך רק 

, וגם (יו"ד, סימן קכ ס"א)להטביל את הכלי וכמבואר בשלחן ערוך 
תבניות חד פעמי נקרא "כלי", שהרי כלי חד פעמי כשר לקידוש 

. אלא שאם צריך  (שם)וכמבואר בחזון עובדיה  ולנטילת ידים 
, מה הועיל אותו אדם לעצמו, בזה שקנה להטביל כלי חד פעמי

לעצמו תבניות חד פעמי, שהרי הוא רצה לחסוך לעצמו עבודה 
. לכן אדם יקנה תבניות מתוצרת הארץ. יש מפעל בבאר זמיותרת 

שבע שנקרא "פאלאס", ואדם שהולך לסופר, יבדוק שהתבניות 
ארוזות, כי בתפזורת אי אפשר לדעת מאין זה בא, 'מאין באת ולאן 

כתב בשם (פרזיס, עמוד צב) אתה הולך'... אמנם בספר טהרת כלים 
המשגיח של העדה החרדית, שנתן לו סימן בכדי לדעת איזה תבניות 
מיוצרות בארץ ואיזה לא, שאם חתימת ההשגחה חרוטה בכלי, הרי  
היא מיוצרת בארץ ישראל, ואם אינה חרוטה אלא מודבקת על 

צר הרי זה מתוצרת חוץ. אבל המוצר או על הניילון שעוטף את המו
ינים למדו לחרוט את חותמת התברר שבמהלך השנים, הס 

  ולכן גם מה שמוטבע, לא בהכרח שזה תוצרת הארץ. ...ההשגחה
  תנאי כלי הטעון טבילה 

לא מיוצר על ידי יהודי, אלא צריך גם שהכלי    הכלילא מספיק ש  כ)
 2-ב 10א, כירישוב . לפעמים יש איזה מבצע בהיה ברשותו של גוי

גם אם  צריך לדעת, ש  .הולך וקונה הרבה תבניות  אדםו   ...10-ב  2או  
זה תוצרת ישראל, חייב לעשות להן טבילת כלים, כיון שהכלים 

וכמבואר בשלחן   הללו היו ברשות הגוי, וצריך לטהר אותם מרשותו
,  וכל שזה עבר יד של גוי באמצע הדרך ,(יו"ד, סימן קכ סי"א)ערוך 

, בלא טבילה  , ואף בכלי זכוכית אין להקלצריך לעשות טבילה לכלי
אמנם  למשל: יש מפעל 'פינציה' בירוחם שמייצרים שם כלי זכוכית,  

אם אדם קונה מהם כלים באופן ישיר, אינו צריך להטביל את הכלים 
הללו, ואף שהם מחללי שבת, בכל זאת זה לא מצריך טבילת כלים 

אם   , אבל(ח"ב יו"ד סימן ט)יביע אומר  וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת
אדם הלך וקנה את הכלים הללו מאיזה דבאח אחד צריך להטביל 
אותם, כי הן היו ברשותו של גוי. זה שהם עובדים בשבת, לא מונע 

וכמו שפסק מרן הראשון לציון מאיתנו לקנות את הכלים שלהם, 
כי הם  , ב)(שבת, כרך ג עמוד קהרב יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף 

לא עובדים רק בשבת, אלא הם עובדים בכל השבוע, כי הם לא עד 
כדי כך רשעים, וממילא הולכים לפי הרוב, ורוב הימים זה בהיתר, 
ואי אפשר לומר שהכלי הזה דוקא יוצר בשבת. אבל אם קונה 
מיהודי וגם היצרן הוא יהודי, לא צריך לחשוש אולי היה כאן סוכן 

  רוב הסוכנים בארץ הם יהודים.  גוי באמצע הדרך, כי 
  מוצרים שאינם צריכים כשרות לפסח 

ניום, אבל בכוסות חד  יכמובן שכל זה רק לגבי תבניות אלומ )א כ
אין בעיה, כי הם לא דברים שחייבים  ןפעמי פלסטיק או קרטו

, ובהליכות (ח"ד יו"ד סימן ח)וכמבואר בשו"ת יביע אומר  בטבילה
לגבי פסח, אמנם יש אומרים שצריך כשרות . גם  (ח"ז עמוד רס)עולם  

מיוחדת לכוסות קרטון, בגלל הדבק שמדביקים את הכוסות, 
רק בתורת חומרא ולא חובה. כי הדבק   וומערבים שם חמץ, אבל זה

הזה לא ראוי למאכל הכלב, ונעשה לפני הפסח, וכל דבר שנפסל 
סות מאכילת הכלב לפני הפסח, אינו חוזר וניעור בפסח. תן לכלב כו

קרטון, וכי הוא יאכל את זה?!... הדבק הזה לא עשוי מקמח ומים  
לנדים יאכלו את זה, אבל יאאלא זה עובר עיבוד. אולי התבלבד, 

רו: צריך שיפסל מאכילת כלב, לא אמ(פסחים מב:) בגמרא 
(שבת לנדים... כי הכלב היא חיה מפונקת, וכמו שאומרת הגמרא  יאת

אין עני ככלב, ואין עשיר כחזיר. החזיר הולך לאשפתות ואוכל קנה.)  
הכל, אבל הכלב הוא אנין הטעם, ואינו אוכל כל דבר, ועד שהוא  
מוצא אוכל שראוי לו הוא רעב. וכאשר יש דבר שהוא נפסל אפילו 

פסח, מותר להשתמש בו בחג הפסח. מאכילת כלב, ונעשה קודם ה

שאל אותו: נו, איך זה? אמר לו: נהיה יותר גרוע, כי את החד פעמי יותר קשה 
 לשטוף...



 

הרבה אנשים מתקשרים ושואלים: אם צריך כשר לפסח בכלים חד 
פעמי או לא? ואני אומר: תלך לסופר, אם תמצא כשר לפסח תקח, 
ואם לא מצאת, תקח גם לא כשר לפסח, והעיקר שלא תחזור הביתה 
בלי הקניות ששלחו אותך להביא... כי זה לא דבר שיש חובה בהן 

  וא שיהיה כשר לפסח.  למצ
  משחת שינים ומוצרי קוסמטיקה 

מיקה ועל אמה, או ויש כאלה מחפשים הכשר לפסח על אקונ )בכ
מיקה?! מה זה השטויות ומשחת נעלים, וכי מישהו אוכל אקונ

עושה  לנדים... הבד"ץיאלה?! זה הרי פסול אפילו מאכילת תהא
מזה כסף, שיהיה להם לבריאות, אבל אנחנו לא צריכים לממן  
אותם... רק דברים שבאים במגע עם הפה כמו משחת שינים, כדאי  
שיהיה כשר לפסח, ואם לא מצא, אם זה משחת שינים של מבוגרים  

ים שיש אין בה טעם טוב, ולכן לפי הדין אין בעיה, אבל של הילד
ריך שיהיה כשר לפסח, כי יש ילדים  ה צזטעם, תות תותי פרוטי... 

שלוקחים ואוכלים את המשחת שינים הזאת. אותו דבר גם לענין 
מוצרי קוסמטיקה, כמו לאק או פודרא, לא צריך שיהיה כשר לפסח, 

  .כדאי שיהיה כשר לפסחולכן אבל אודם בא במגע עם הפה, 
  מתחשבים בדעת הרמב"ם בדיעבד

קרים שבהם אנחנו מתחשבים ישנם מנחזון לענין הכשר כלים.  )כג
ו, שהחמץ נחשב תהולכים בשיטהבדעת הרמב"ם, ועוד רבים 

"היתרא בלע", וממילא מספיק להכשיר את השפוד והאסכלא 
רק על ידי הגעלה, ולא צריך ליבון. ובכללם גם את התנור אפיה, 

במקרה של דיעבד. אדם רוצה לצלות את הזרוע לקערה של למשל:  
הוא נזכר שהוא לא הכשיר את המנגל שלו, והמנגל ליל הסדר, אבל  

שלו חמץ גמור, הוא ניקה את המנגל הדק היטב היטב הדק, עשה 
הגעלה לרשת, וצלה את הזרוע על המנגל הזה, ואחרי שצלה הוא  
בא ושואל את הרב אחרי שהוא כבר עשה הגעלה וצלה את הזרוע. 

לחן ערוך דיבר גם באופן כזה אנחנו לא נזרוק את הזרוע, כי מרן הש
מה הדין  נועל 'לכתחילה' שצריך לעשות ליבון, אבל לא אמר ל

שכתב מרן ע"ה בחזון עובדיה  מה  על פי בדיעבד, ולכן מקילים 
טעה והגעיל אם אדם  ,. אותו הדבר בתבניות אפיה(פסח, עמוד קכח)

ואפה בהם עוגה לפסח, גם כן בדיעבד את הנעשה אין  ,אותם
  הרמב"ם להקל בדיעבד.להשיב, סומכים על דעת 

  הכשר תנור אפיה רגיל
מתחשבים בדעת עצמו,  תנור אפיה  בכדי להכשיר את הגם    ולכן  )דכ

, כי אם תאמר לאדם לקנות הרמב"ם להכשיר אותו על ידי ליבון קל
תנור מיוחד לחג הפסח, זה הפסד מרובה והוצאה גדולה בשבילו, 
ולכן אנחנו מחשיבים את הכשר התנור "שעת הדחק", וכידוע "שעת 

, וממילא כשם (גיטין יט.)כמבואר ברש"י  הדחק כדיעבד דמי"
שהתרנו בדיעבד להתחשב בדעת הרמב"ם, כך אנחנו מקילים לגבי 

שאפשר בקלות וזה בשונה מהתבניות, לכתחילה.  הכשר התנור
בתבניות עצמם,  ישירות החמץ נגע ש  וגםלקנות תבניות חד פעמי, 

על ידי הזיעה של החמץ בחלל התנור ולכן  רקאבל התנור בלע 
באמת מי שיש לו אפשרות לקנות תנור מיוחד  אבל  .  מקילים בו יותר

לפסח, או כפי המצוי היום "טוסטר אובן" במחיר השווה לכל נפש, 
ולא להזדקק בכלל להיתרים, תבוא עליו ברכה, וכמו שמשמע ממרן  

אבל יש אחד שאמר לי: אני מכניס את כל הכבש לתנור, . (שם)ע"ה 
על כל פנים,   ...טןובטוסטר אובן אין מקום... אמרתי לו: תקח כבש ק

  . תנור בשביל פסח הוא כמו שאמרנו הבאופן עקרוני הכשר 
  חשבון פגיעה בזולת כאשר בא על לא להחמיר בפרט 

יש כאלה שמחמירים מאוד, שלא להשתמש באותו תנור לאפיה   )הכ
שאמרנו, בדיעבד לא נאסר האוכל הזה. לפני  מובחג הפסח, אבל כ

הרבה שנים, הייתי באיזה מקום, והגישו לפנינו כמה דברים אפויים  
בתנור, חצילים ופלפלים. ישב שם יהודי אחד, שאל: איפה אפיתם 
את זה? בעלת הבית אמרה לו: בתנור. המשיך לשאול: מה, יש לכם 

כל השנה, תנור מיוחד לפסח? אמרה לו: לא, זה התנור של 
והכשרתי אותו כדת וכדין לפסח. הוא הזיז את האוכל בתנועת יד 
והפגנתיות, והיא מסכנה נפגעה מזה. אמרתי לו: פה, אין שום סיבה 
להחמיר. דבר ראשון, היא עשתה "ליבון קל", ולפי הרמב"ם זה  
מועיל. בנוסף לזה, הלא היא עשתה את זה לפני הפסח. בנוסף, עבר 

ות מאז שהיא אפתה בתנור הזה חמץ, וזה נקרא  שע  24-כבר יותר מ

סיבות, שכל סיבה בפני עצמה,  3"נותן טעם לפגם". כלומר: יש פה 
  .סבירנ, וכפי שהיא מתירה לנו

  נותן טעם בר נותן טעם דהיתירא 
בבוקר, אפה פיצה בתנור.    –י"ד בניסן    –אם אדם בערב פסח  הלא    )וכ

היטב היטב, וגם את אחר כך הוציא את הפיצה, וניקה את התנור 
לפני זמן איסור  –התבנית, אבל לא עשה שום הכשר, ואחרי שעה 

עשה שם עוגה כשרה לפסח. לפי הדין, מותר לאכול את  – החמץ 
 העוגה הזאת בליל הסדר! כי זה נקרא "נותן טעם בר נותן טעם 

, שלפי דעת מרן השלחן ערוך הוא מותר לכתחילה, וכמו "דהיתירא
העוגה וגם כאן  ,(ח"ז עמוד עד)שכתב מרן ע"ה בהליכות עולם 

הכשרה לפסח לא קיבלה טעם ישירות מהפיצה, אלא הפיצה נתנה 
טעם לתבנית, והתבנית נתנה טעם לעוגה. הרי זה דומה להכשרת 

הנה בא אחד עם כלים, הלא יש את הסיר הגדול של הכשרת כלים, ו
הסיר של הקוסקוס שלו, הטביל אותו במים והוציא, והטעם של 
הקוסקוס הלך לסיר הגדול. בא מישהו אחריו עם סיר של פתיתים, 
הכניס אותו למים, הוציא את הפתיתים לסיר הגדול, וקיבל בחזרה  
את הקוסקוס של זה שהיה לפניו... הוציא פתיתים וקיבל קוסקוס... 

את כל האוכל אחרון, והוא מקבל לתוך הסיר שלו ואחרי זה בא ה
קוסקוס, פתיתים, ג'חנון... אבל באמת זה של אלו שהיו לפניו, 

 לבגלל הכלל הזה ש, (סימן תנב ס"א)כמבואר בשלחן ערוך מועיל 
י הקוסקוס נתן טעם בסיר, שהר"נותן טעם בר נותן טעם דהיתרא", 

בא, וזה נקרא "טעם והסיר נתן טעם במים, והמים נתנו טעם בסיר ה
שני" או "טעם שלישי". וכשם שבהגעלת כלים זה מועיל ומותר, כך 

  גם העוגה הזאת מותר לאוכלה בפסח.
  נותן טעם בר נותן טעם לאיסורא 

למה אנחנו עושים הכשר כלים? ראשית לפי זה,  לכאורה תאמר:    )זכ
לערב פסח, כי עדיין גם פיצה מותר לאכול בערב רק כל! זה מועיל  

". ולכן באמת, אם  רא ידהיתפסח, וזה נקרא "נותן טעם בר נותן טעם  
בתנור בבוקר, אלא עשה אותה בצהרים   עוגההוא לא עשה את ה

, אסור לאכול את העוגה הזאת אם לא עשה שכבר אסור לאכול חמץ
ותן טעם נקרא "נותן טעם בר נ כברהכשר לתנור, בגלל שזה 

שעות מאז שאפה את הפיצה  24". אבל אם עברו כבר רא איסוד
בתנור, אפילו אם אפה את העוגה בערב פסח אחרי חצות היום, 
אפילו בלי שום הכשר, מותר לאכול את העוגה הזאת אפילו בליל 

להקל אחר שכבר (סימן תמז ס"י) הסדר, כי דעת מרן השלחן ערוך 
לכתחילה צריך  ם. אבל גם כל זה לענין דיעבד, ונותן טעם לפג

להקפיד על דיני הכשרת כלים כפי שאמרנו. ולכן אמרתי לאותו 
יהודי: תראה כמה אתה מחמיר סתם. הרי אם לא היתה אותה גברת 
עושה הכשר בכלל, גם היה מותר לאכול את החצילים האלה שאפו 

הפסח ונ"ט שעות מהחמץ, וגם נעשה לפני  24בתנור, כי גם עברו 
שעות מותר, וגם שהיא עשתה הכשר, רק   24בר נ"ט אפילו בתוך 

שעשתה הכשר של ליבון קל שלדעת הרמב"ם הוא מועיל, ובדיעבד 
  ודאי שלא מחמירים בזה. 

  
  מתי הולכים בכל כלי אחר רוב תשמישו

 גם במקום שקיים ספק חמץ, מתחשבים בדעת הרמב"ם להקל כח)
כאשר   ,והוא .(שם, עמוד קלא)דיה וכמו שכתב מרן ע"ה בחזון עוב

אם יודע בוודאות שלא השתמשו בו  .חדש או תנור אדם קנה מנגל 
לפסח, או התנור לחמץ כלל ועיקר, יכול להשתמש באותו המנגל 

או  בלי שום הכשר כלל. ואם יודע בוודאות שהשתמשו במנגל 
הזה לחמץ, אפילו פעם אחת, חייב להכשיר אותו לפסח, התנור 

פעמים השתמש בו צלה בו כבד, ורק פעם אחת הניח  9ואפילו אם 
עליו פיתה, הרי הוא חייב להכשיר את המנגל בליבון חמור. ואמנם  

פסק, כי בכל כלי הולכים אחרי רוב (סימן תנא ס"ו)  מרן השלחן ערוך  
דרך  משתמשים בכלי שני, תשמישו, כמו למשל: כף, בדרך כלל 

ואף אם פעם אחת הכניס את הכף לכלי ההכשר שלו הוא בכלי שני,  
בדרך  שסיר    גםוראשון, בכל זאת צריך לעשות הכשר לכף בכלי שני.  

בו פעם אחת בישל אם  ףרוטב, א באמצעותשל בו דברים יכלל ב
את החמין, והחמין נשרף והתייבש, ויוצא שהוא בלע ביבש בלי שום 

תשמישו, ומאחר שרוב  רובית, בכל זאת הולכים אחרי לחלוח
אבל  הגעלה.די לו באלא  ,תשמישו בלח לא צריך לעשות לו ליבון
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ההכשרה, מה שאין כן כאשר אנחנו באים   צורתכל זה רק לענין 
צריך להכשיר את הכלי, בזה לא הולכים לפי רוב  אם בכלללקבוע 

תשמישו, אלא אפילו פעם אחת שנשתמשו בו בחמץ, הרי הוא  
וכמו שהאריך מרן הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף  מחייב הכשר

   .(פסח, כרך ב עמוד שמ והלאה)
  מתחשבים בדעת הרמב"ם בספק אם השתמש בתנור לחמץ

שתמש בתנור, אבל אם  א ההו כל זה כאשר יודע בוודאות איך  כט)
את התנור, שיש לו המועט לא יודע אם בזמן קנה תנור חדש, והוא 

השתמשו בו בחמץ או לא. עשה בו פיצוחים, דגים, עופות, ולא זוכר 
אם הוא תיבלן את העופות  או שאינו זוכר .אם השתמשו בו בחמץ

 , כמון שהוא כשר לפסח בהכשר טוב, כי בכמון כשר לפסח או לא
שמגיע כמון ה, אבל זה כמון מיוחד מהודו שלא מצוי בו דגן

באותו שדה שזורעים את כי , שבולת שועלמצוי  ממקומות אחרים
הכמון, זורעים אחריו שיבולת שועל, כי הכמון שואב את הכח של 

"טמע אבו  שהוא אדם שהוא קמצן אומרים על שהאדמה, כמו 
כמונה", כי הכמון שואב את הכל, והוא 'אבו כמונה', האבא של 
הכמון ששואב ומשאיר הכל אצלו... ולכן זורעים שיבולת שועל 
שהיא יותר עדינה עם הקרקע, ונמצא שהרבה זרעים מתערבים 

נים באופעל כל פנים,  המציאות שהכמון מלא בדגן.גם וזו  כמון,ב
די  אם השתמש בתבניות של התנור לחמץ או לא, של ספק, הללו 

אם היה צריך לעשות אם  ולא ליבון. הגעלהלעשות לתבניות רק 
ליבון לכל הדעות היינו אומרים 'ספק דאורייתא לחומרא' וצריך  

שדעת הרמב"ם שאין  מאחרלעשות לו ליבון, אבל במקרה שלנו 
י צדדים  נ'ספק ספיקא', כלומר: ש כאןיש בכלל דיני ליבון בפסח, 

שמא אין בכלל דיני ליבון בפסח, וגם אם תאמר שיש דיני   .להקל
ליבון בפסח שמא לא היה כאן בכלל חמץ. וכן על זה הדרך בכל 
הספיקות, ורק אם ידוע באופן ודאי שהשתמש עם זה בחמץ צריך  

  לעשות ליבון.
  מתחשבים בדעת הרמב"ם במחבת

שם מרן השלחן שלגבי מחבת, אנחנו רואים את הקולא הזאת  ל)
מחבת   לעניןערוך בכבודו ובעצמו התחשב בסברא של הרמב"ם. כי  

מחמץ יש לכאורה כמין סתירה בשלחן ערוך בין הלכות הכשר כלים  
. ד)"(סימן קכא סלבין הכשר כלים באופן כללי  א)"(סימן תנא סילפסח 

עד עכשיו דיברנו על סירים שצריכים הגעלה במים רותחים, 
ושיפודים או תבניות שצריכים ליבון חמור, אבל המחבת הוא כלי 
אמצעי כי מצד אחד משתמשים אתו בנוזלים, ומצד שני לא 
משתמשים עם הרבה נוזלים, לפעמים שמים קצת שמן, זה לא לגמרי  

השלחן ערוך ביורה דעה   כמו סירים וגם לא לגמרי כמו שיפוד. ומרן
מרן כתב  (שם)כתב שמחבת צריכה ליבון, ואילו בהלכות פסח  (שם)

(יו"ד הגאון מוילנא    ולכאורה זו סתירה, אבל  .שמחבת צריכה הגעלה

מדבר על אופן שהמחבת בלע   מרןביורה דעה  הסביר, כי    שם ס"ק ט)
ון, לכן מרן החמיר והצריך ליבו, וכשזה דבר יבש צריך ליבון,  איסור

, ולדעת חמץאבל בהלכות פסח מרן מדבר על אופן שהמחבת בלע 
הרמב"ם אפילו שיפודים לא צריכים ליבון, ולכן מרן השלחן ערוך  

וממילא   ראה לנכון להקל שלא צריך ליבון במחבת ודי לו בהגעלה.
גם כאשר אותו אדם מסופק על התנור או המנגל שלו, אם השתמשו  

  הגעלה, ואינו צריך ליבון חמור.  בו בחמץ או לא, הרי די לו ב
  מחבת טפלון חמור משאר מחבתות

מרן    !אם הזכרנו מחבת, נזכיר הסתייגות חשובה: ראשית כל  רק  לא)
שרגילים להשתמש בו עם  בר על מחבת מנירוסטה או אלומניוםיד

והרבה אנשים משתמשים   ,נוזלים, אבל יש לנו היום מחבת טפלון
בו ביבש, עושים בו מלאווח שזה חמץ גמור בלי שמן, כי הציפוי של 
הטפלון מונע מהמאכל מלהידבק במחבת, ואפילו שיש שומן 
מהמרגרינה שמעורבת במלאווח זה רק טיחה אבל זה לא נחשב 

אם כן יוצא שרוב שימושו ביבש וצריך לעשות בליעה בדבר לח, ו
יותר מזה, גם אם רוב תשמישו    לו ליבון חמור, ולא יעזור לו הגעלה.

 "סידור ליל פסח כהלכתו"של המחבת הוא עם שמן, אבל יש בספר  
(פרק ח רבה האשכנזי של אלעד, ושם  ,של הרב שלמה זלמן גרוסמן

בת טפלון יש לו מחהשעשה בירור ויצא לו ש הוא כתב, )53הערה 
ציפוי מיוחד שמונע מהליכלוך לצאת החוצה, זה כמו כלי מלוכלך, 

לנקות את כל  כלי מלוכלך אי אפשר להגעיל אותו, אלא צריך קודם  

גם הטפלון זה כמו כתם שומני שלא יוצא, ולכן כדאי להימנע י, והכל
לגמרי ולא לעשות הכשר בכלל לכלי טפלון, ואותו דבר גם לסירי  

(פרק יג  אני אומר 'להימנע', כי ראיתי שבספר הגעלת כלים טפלון, 

משמע שמועיל הכשר לכלי טפלון אם השתמשו בו  הערה רטו)
  עדיף להימנע. רק כי ברוטב, ולכן אני אומר 

  פיתרון לגסטרונומים בשעת הדחק 
ה לבעלי פעל כל פנים, לפי מה שאמרנו מצאנו מזור ותרו לב)

גסטרונומים, שהם מגשים  עם הם עובדים  הקייטרינג והאולמות.
לכל את האוכל שולחים גם תעשייתים, והם מבשלים בהם, ועם זה 

בזמנו כשהייתי הרב של מושב "חוסן", היה שם המפעלים, ו
לה, אבל היה הגערק רצה לעשות לתבניות הללו שקייטרינג אחד 

קשה מאוד לדעת אם הם משתמשים בהם בלח או ביבש, כי לפעמים  
כל ש היו מכינים בזה פשטידות, או קוסקוס, או תפוחי אדמה ואורז,  

בזה דברים עם רוטב, כמו  ניםלפעמים מכיואלו דברים יבשים, 
הם, וקשה היה להכריע בזה, ידגים, או בשר, ירקות, ומרקים למינ

אותם ות היו, שלא לאשר אותם לפסח, והצריכו  וההנחיות של הרבנ
חדשים לפסח, אבל זה קשה לכל בעל עסק גסטרונומים לקנות 

נתתי להם פיתרון, לכן  ולקנות חדש, כי כל אחד עולה מאות שקלים,  
אבל לא הרשינו להם להשתמש    ,שעשינו הגעלה לגסטרונוםעל ידי  

בזה, אלא להניח על זה תבנית חד פעמית, וגם היא בתוך תבנית 
  נוספת חד פעמית, וכך בשעת הדחק הקלנו להם. 

  להשתמש רק בגסטרונומים עמוקים אחר הגעלה
ת ביקשו ממני ברבנות הראשית לבדוק יותר את זאהשנה ה לג)

דא מחתא הנושא הזה, והתברר שבגסטרונמים לא כולם בח
 15ס"מ, ויש  10ס"מ, ויש  5מחתינהו, אלא יש גדלים שונים, יש 

לדברים  ס"מ, ובדרך כלל בנמוכים ביותר משתמשים  20ויש  ,ס"מ
ותפוחי אדמה,   ,חתיכות עופות,  הם שניצליםעלילהניח  כמו  ,  יבשים

שאלתי אותם: האם   ים.לחלדברים  יםוכמה שיותר עמוק משתמש
אמר לי:   ?עת בוודאות שרוב תשמישו בלחביותר, יכולים לד  עמוקב

אבל  .אי אפשר לדעת בוודאות, אבל על פי רוב, רוב תשמישו בלח
מרן  עם  דיברתי על זה    . עדיין יש מקומות שיהיה רוב תשמישו ביבש

לא ברור  שמאחר שוהוא הסכים,  הרב יצחק יוסף שליט"א,    הראש"ל
להקל לעשות אם רוב תשמישו בלח או רוב תשמישו ביבש, אפשר 

לו הגעלה, כי חמץ בפסח יותר קל מכל האיסורים מהבחינה הזאת, 
ולא  ",היתרא בלעהחמץ נקרא "יש אומרים שהרי כפי שלמדנו ש

רק  צריך בכלל לעשות לו ליבון, ולכן מצאנו להם פיתרון שישתמשו  
(עבודה זרה, פ"ב הירושלמי על ידי שיעשו להן הגעלה. בעמוקים, 

סור להתיר את האסור, כך אסור לאסור את  אומר: כשם שא ה"ט)
כי אם  : (יו"ד, סימן רמב, כללי ההוראה אות ט)הש"ך המותר. והסביר 

ברגע שלא כיון שבסוף מתירים את האסור,  ,אוסרים את המותר
הרבה לא היו שומעים לרבנות, והיו עושים   ,יהיה להם פיתרון

דבר צא שב והגעלה על דעת עצמם, ומשתמשים גם בנמוכים, וי
על ידי הפיתרון שחייב ליבון משתמשים בהגעלה, אבל פה לפחות 

  אנחנו נותנים להם היתר. הזה, 
  דין הרשתות ותבניות שמשתמשים בה רק באמצעות נייר אפיה

לא רק לבעלי קייטרינג ואולמות, אלא נפקא מינה הדבר הזה ו לד)
גם בבית, אם יש לאדם אי וודאות אם משתמשים בכלי הזה ברוב 

זה הרבה יותר שהיום  בפרט  ו בהגעלה. ול  תשמישו ללח או ליבש, די
נייר אפיה, ולא משתמשים   –קל, כי משתשמים בנייר פרגמנט 

ומעיקר הדין תבניות שהשתמשו בהם רק בנייר  ישירות על התבנית,  
אפיה ולא על התבנית עצמה, יכול לעשות להם הגעלה ולא צריך  

יצחק יוסף שליט"א באגרות  וכמו שהביא מרן הראש"ל הרב ליבון
. וכמו בשם מרן ע"ה(פסח תש"פ מכתב מג עמוד קע) הראשון לציון 

אמנם היא בלעה במשך הרשתות של התנור שדינה כמו התנור, כי 
אין מגע ישיר בין החמץ עם היבש, מכל מקום  השנה את אדי החמץ  

ולכן מועיל לה הכשר כמו התנור בליבון קל, ובפרט לפי מה  הרשת,  
(סימן , והמאמר מרדכי  (או"ח סימן קיט)תבו בשו"ת ערוגת הבושם  שכ

, שאם הבליעה היתה רק על ידי זיעה, מועיל ליבון קל תנא ס"ק כא)
אפילו כאשר בלע איסור, וכל שכן כאן שהוא בלע חמץ על ידי זיעה, 

ואותו דבר על התבנית, ולדעת הרמב"ם זהו נחשב בליעת היתר. 
עדיף לעשות לו גם אפיה. אלא ש שהשתמשו בה באמצעות נייר



 

כסף, אם הוא עוטף את ואפשר לשים גם נייר    ,הגעלה וגם ליבון קל
  .  חרמטיתהרשת בצורה ה

  הפלאטה של שבת 
טה של שבת, יש הרבה אנשים שרגילים לחמם  אהפלבענין  לה)

ומניחים שם לחמים, וגם מי שלא משתמש   ישירות על הפלאטה
הרבה פעמים גולש מהסיר של החמין ובולע, והבעיה שיכול להיות 

עביר את ת הפלאטהמשהו על הפלאטה במהלך הפסח, ו יחשינ
. יש כאלה נבלע בו במשך השנה, למאכל הכשר לפסחהטעם ש

באופן מצפים את הפלאטה בנייר כסף, ומעיקר הדין בכל השנה ש
זה דוקא    רקריכה שום הכשר, רק ינקה אותה היטב היטב,  לא צכזה  

כשהנייר כסף נשאר ארמטי במשך כל החג, כי הרבה פעמים הנייר  
כסף דק ונקרע, ואז אם לא ניקה אותה טוב או הכשיר אותה, והניח 
על הפלאטה בפסח, יעבור הטעם מהפח של הפלאטה לאוכל הכשר, 

כי יש טוענים   .ה הכשר ולכן כדאי לעשות לה הכשר, רק השאלה איז
שחובה לשים נייר כסף, כי גם אם יכשיר אותה, סוף סוף הפלאטה  

כל כלי בש ,בלעה ביבש וצריך לעשות לה ליבון, אלא שיש לנו כלל
הולכים אחר רוב תשמישו, ובמהלך כל השבת אין אפילו דקות 
שהלחם מונח על הפלאטה, והגלישה היא רוב התשמיש של 

נקות היטב היטב, ולהדליק אותה כמה דקות, הפלאטה, ולכן עדיף ל
וישפוך עליה מים רותחים, ומיד ינתק את הפלאטה, ואם רוצה לשים  

וכמו שכתב מרן   נייר כסף עוד יותר טוב, אבל לפי הדין לא חייב
  . (פסח, ח"א עמוד קלח)ע"ה בחזון עובדיה 

  פלאטה של שבת קרמית 
של שבת שהיא קרמית, לפי הדין כלי זכוכית לא צריכים   פלאטה  לו)

לפי המבואר  , כי  (סימן תנא סכ"ו)וכמו שפסק מרן השלחן ערוך    הכשר
אינו בולע ואינו פולט, , כלי זכוכית (פרק כא ה"ו)באבות דרבי נתן 

ולכן אפילו אם יש כלי פרלקס ודורלקס שמשתמשים אתם באפיה 
יכול  ,יםיבשלדברים ואפילו מעלות,  200-בתנור ממש ומגיע ל

וכמו שכתב הפרי לשטוף ולנקות ולהכין בזה עוגה לליל הסדר, 
, ועוד הרבה אחרונים כמבואר בחזון (סימן תנא, מש"ז ס"ק ל)מגדים 

כי הזכוכית לא בולעת ולא פולטת, ואנחנו , (שם, עמוד קנה)עובדיה 
  . לדהושהזכוכית שקופה ונשארת יפה כיום היו ,רואים את זה היום

(פסחים, סימן על פי מה שכתב המרדכי חמיר ה(שם) אבל הרמ"א 

או כמו שכתב רבינו לא מועיל אפילו הגעלה,   שבכלי זכוכיתתקעד) 
קיים  זכוכית  שבכלי  (כלל נח סימן נ)  יונה גירונדי בספר איסור והיתר  

מחול כמו כלי חרס,  ספק אם דינם ככלי חרס, מפני שהן עשויים
או כמו  כך היא הזכוכית. אינו בולע ואינו פולט,  וכשם שהחרס 

(הנדפס בחידושי הריטב"א פסחים שכתב הרא"ה שהביא הנימוקי יוסף 

בכדי  מים חמיםצריך לשים בתוך , ופולטגם אם זה באמת , של:)
אנחנו חוששים שמא לא יכשירם בהגעלה כראוי, מפני  ,שיפלוט

צריך  ולשיטתם שהוא חס עליהם פן יתפוצצו במים הרותחים. 
קרמי,  או פלאטה כירים ולכן ב .לפסחאת הזכוכית להחליף 

אבל , מותרים על ידי שטיפה והדחה בלבדודאי שהן לספרדים 
כי על החום האותו על ידי שידליק קל לאשכנזים יעשה לו ליבון 

  .  כשיר אותוערה עליו מים חמים, וי וי ,גבוה
  גם לאשכנזים הכשר החצובה לפסח

בדבר הזה אמנם בדרך כלל הם מחמירים בכלי זכוכית, אבל  לז)
אפילו זה שאינו   ,יםי כירוהפלאטה ה כי כל ההכשר של  ,יותר קל

(סימן תנא כי אמנם הרמ"א    ,נובע מתורת חומראהוא  עשוי מזכוכית,  

כתב שהחצובה צריך ליבון, אבל כבר העירו עליו הגאון היעבץ ס"ד)  
, ממה  (שם ס"ק יא), והמאמר מרדכי (דף מו ע"ד)בספר מור וקציעה 

כל בכי בכל השנה כולה אנחנו לא עושים הכשר מבשר לחלב, ש
כי מה שנשפך שם ישר נשרף,  ,השנה אנחנו עושים כפי עיקר הדין

ולא נשאר כל   מלבן את עצמו,  הואכל הזמן  ע,  ונבלומה שלא נשרף  
גם אם נאמר שנשאר שם טעם, ו .כך טעם שנצטרך בשבילו הכשר

על הכירים או על הפלאטה, אלא ישירות אבל סוף סוף לא צולים 
סיר על הכירים או הפלאטה, ואיך יעבור מסיר  יםסך הכל מניחב

לא הלכת לצור כלום, אומרת: (עבודה זרה יב.) לסיר, הרי הגמרא 

 
ח

הבית נייר כסף... מספרים, על אחד שראו אותו בערב יש כאלה שמים בכל  
פסח רץ עם אסלה על הכתפים שלו, אמרו: תראה איך הוא מחמיר, מחליף 

 את האסלה, אני רק שם נייר כסף...

וראית ישראל ועובד כוכבים ששפתו שתי קדירות על גבי  ,מימיך
כירה הוא מקום שפיתת שתי  . כירה אחת ולא חשו להם חכמים

  ופעמים של יהודים וגוים יחד,  היתה עיר מעורבתקדירות, וצידון 
שזה מביא את הקדירה שלו וזה מביא את הקדירה שלו, זה עם בשר 

ומניחים את שתיהם על כירה אחת, ר חמורים, כשר וזה עם בש
האיסור ר ועבחששו חכמים שיונוגעים כל קדירה בחבירתה, ולא 

, ונמצא שגם אם נשאר בכירים או בפלאטה  זו לקדירהזו מקדירה 
, וכמו שפסק הרמ"א  איזשהו איסור לא יעבור מקדירה לקדירה

אינן  ששתי קדירות הנוגעות זו בזו (יו"ד, סימן צב ס"ח)בעצמו 
שמא יגלוש בשעת הבישול, הוא, כל החשש ו. אוסרות בנגיעה

שיש נוזל הוא מעביר את הטעם מאחד לשני, אבל אם הדפנות וכ
מועיל להכשיר אותו על ידי שידליק יבישות לא מעביר טעם, ולכן 

על החום הכי גבוה, ויערה עליו מים חמים מכלי ראשון, כי כל 
וכל שכן בכירים או פלאטה   .ירויבליעתו היתה לכל היותר על ידי ע

קרמי, שיש אומרים שאינו בולע ואינו פולט, ואינו צריך הכשר כלל, 
חושש וגם לאלו שאומרים שאינו מועיל הכשר בהגעלה, הוא מפני ש

שיתפוצץ בחום המים, אבל בסוג כזה שהוא עמיד בחום האש, ודאי  
"ח סימן (ח"ד אושיש להקל לכולי עלמא וכמבואר בשו"ת יביע אומר 

, ובהליכות עולם (ח"א סימן ו), ובשו"ת יחוה דעת מא, ויו"ד סימן ה)
  .(פסח, ח"א עמוד קנב), ובחזון עובדיה (ח"א עמוד רפה)

  הכשר השיש והכיור 
לגבי שיש, הבעיה אתו הוא מפני שהרבה פעמים מניחים או   לח)

נשפך עליו חמץ חם, כמו עוגה חמה או לחם חם, ויוצא שהוא בלע 
חמץ, או בכיור, נשאר לו מרק אטריות והוא שופך אותו אל תוך 
הכיור, ויוצא שרוב תשמישו לכל היותר הוא עירוי מכלי ראשון, 

כן יקח קומקום מים  והרבה פעמים גם רוב תשמישו בצונן, ול
 חשמלי וירתיח אותו, וישפוך על השיש והכיור, אחרי שינקה אותו

. ואם יש לו שיש (שם עמוד קס)וכמו שכתב מרן ע"ה בחזון עובדיה 
קיסר שהוא יקר, וחושש שיתבקע השיש הזה, יניח עליו איזה כיסוי 

  ואז יכול להיות סמוך לבו ובטוח שזה כשר לפסח.
  הכשר המיקרוגל לפסח 

כי גם אם שונה מהכשר התנור שהזכרנו קודם לכן,  מיקרוגלה לט)
עובד על גופי  שאינו וןיסיק אותו יום שלם, הוא לא יתחמם, כי

המיקרוגל דפנות    השימוש בו,חימום, ואם אין אוכל בתוכו גם אחרי  
- נשאר קר, וגם אם יש אוכל הוא נשאר קר, כי יש שם גלים אלקטרו

האוכל שמניחים שם במהירות רבה, מגנטיים, שהם מכים על 
וההכאות האלה מחממים את האוכל, על ידי האטומים שזזים שם, 
אבל לא מתחמים הדפנות, אלא שהבעיה שהאוכל מתחמם והאדים  
עולים, ונבלעים בדפנות, או שניתז על הדפנות מכל מיני ניצוצות 

את למעשה, ולכן  .של האוכל, ולכן יש את הצורך להכשיר אותו
לא בולע ולא כלי זכוכית    :ת אין צורך להכשיר כי כפי שאמרנוהצלח
יכשיר אותו על ידי אדים וכמו   ,המיקרוגל עצמוהכשר  ולגבי    .פולט

(פסח, שכתב מרן הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף 

יקח כוס עם מים וסבון, ויניח שם וידליק , והוא: ש כרך ב עמוד שסח)
והמים מתעופפים לכל  ,תיים הוא רותחדקות, ובינ 10אותו למשך 

כשרו העבר, והאדים גם עולים, וכבולעו כך פולטו, בלע באדים ו
  באדים.  

  זהירות במיקרוגל במשך השנה 
ולהבדיל בין בשרי לחלבי, גם בכל השנה, צריך לשים לב לזה,  מ)

ולכן כדאי לקבוע שהמיקרוגל הוא בשרי או חלבי, לפי הסקר 
בביתו מה אוכלים יותר, ואם למשל קבע שהוא  שיעשה כל אחד 

ורוצה פעם אחת לחמם בו בורקס חלבי, יכול לקחת אותו  ,בשרי
אם המיקרוגל מלוכלך או בתוך קופסא, ובתוך שתי שקיות, 

ובפרט במקומות עבודה שכל אחד מגיע עם , של אוכל שאריותמ
האוכל מהבית שלו, ויש שמחממים שם גם נבילות וטריפות, 

ויתכן וגל מלוכלך מהאוכל של זה שחימם את האוכל לפניו,  והמיקר 
שהשאריות ינטפו על הקופסא של האוכל שלו ויאסור את האוכל 

אותו  ויעטוף ,לכן יקח את הכלי שאשתו הכינה לומבליעת איסור. 
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  ,ותורנית ,עריכה לשוניתכתיבה, 
 ספרי קודש בהלכה ובאגדהשיעורים ושל 

  בהדרכתו והכוונתו של 
  שליט"א יצחק לוימורינו ורבינו הגאון רבי 

  רבה הראשי של העיר נשר 
  וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

  

  

   
     

  

ניילון, ולאחר שיחמם שם, יוציא את השקית בעדינות,  בשקית
חליף את השימוש  ויאכל את האוכל שלו. ואם רוצה בביתו, לה

  במיקרוגל מבשרי לחלבי, יכשיר אותו כפי ההכשר שאמרנו לפסח. 
  

  ובעיקר שמח כשר פסח חג 
: הרבה פעמים מגיעים לידי מחלוקת כפי שפתחנו  לסיום נאמר  מא)

ולידי כעס, בגלל ריבוי החומרות של פסח, העולם רגילים בחג 
הסוכות, לברך "חג שמח", ובפסח רגילים לברך "חג כשר ושמח".  

אבל זה מדוייק, כי בסוכות, החג יהיה שמח, רק צריך לדאוג שיהיה 
א "כשר" לפי הדין, שהסוכה תהיה כשרה, והאתרוג יהיה כשר ול

מורכב, וכן כל ארבעת המינים. מה שאין כן בפסח, ודאי שעם כל 
ההכנות שמתכוננים לחג, הפסח יהיה כשר, כי כולם טורחים  
ומנקים, רק צריך לאחל שהחג הזה יהיה שמח, ולפעמים מרוב 
החומרות מגיעים לידי צער ומחלוקת. יהי רצון, שהשמחה תלווה 

לגאולה השלימה  אותנו בכל השנה לשמחה של מצוה, ונזכה 
  במהרה בימינו, אמן ואמן.   
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    "ליל הסדרכבוד "מיוחד לגליון  
  

  סידור ליל פסח כהלכתו
      

  

  להכין את עצמו ואת ילדיו לקראת הלילה
אנחנו מתחילים בחזרה הגנרלית של "סידור ליל פסח   א)

כהלכתו". ראשית כל, צריך לדאוג שכל הילדים ילכו 
(מנהגים סדר לישון בערב פסח, וכפי שהזהירו המהרי"ל 

(פסחים . הגמרא (שו"ת, סימן קצג), והמהר"י וייל ההגדה, אות ג)

מספרת על רבי עקיבא, כי מעולם לא אמר: הגיע העת   קט.) 
ד בבית המדרש ולהפסיק מלימוד תורה. לא היה  לעמו 

כיבוי אורות בישיבה שלו, אלא כל הזמן היו לומדים  
תורה, חוץ מערב פסח וערב יום הכפורים. בערב פסח, 
כדי שילכו התלמידים לביתם להרדים את התינוקות, וכך  
התינוקות ישארו עירניים בליל הסדר לשמוע את סיפור 

 (סימן תר)שבספר מטה משה יציאת מצרים. עד כדי כך, 
כתב, שבערב פסח נוהגים לאכול הרבה מאכלי חלב, כדי  
להירדם. לכן, אם אדם נרדם מכוס חלב, טוב שישתה וילך 
לישון, אבל אם החלב לא מרדים אותו, יקח כוס יין אחת,  
וילך לישון שעה שעתיים, כדי שגם הוא יהיה עירני. אם  

אבא... אבא...   לא יהיה עירני, הילדים ישאלו אותו: 
והאשה רואה אותו ישן, אומרת לו: הבעל עננו... וזה לא  
טוב! צריך להיות עירני ודרוך בכדי שיוכל לשתף פעולה.  
ובנוסף לזה, כל אחד ואחד יכין מתנות יפות לילדים שלו,  
ומי ששואל שאלה יפה במהלך הלילה הזה, יקבל אגוז 

וזים, הוא  מתנה... ובסוף הסדר, מי שיש לו הכי הרבה אג
יקבל את הפרס ראשון. הנסיון מלמד, שכאשר עושים כך, 

ההורים לפעמים ומדרבנים את הילדים לשאול שאלות, 
דיין ערים... זו מצוה חשובה  נרדמים, והילדים ע כבר 
  של "והגדת לבנך".   מאוד

  הכנת השלחן וסידור מקום מושבו 
לפני שהולכים לבית הכנסת, צריך להשתדל שיהיה  א ב)

שלחנו ערוך, כדי שכאשר יחזור מבית הכנסת, הכל יהיה 

 
זה נאמר בשיעור בשנה שעברה. אבל השנה לפי הוראות  א.ה. א

הרבנים ומערכת הבריאות, אין להתפלל במנין, אלא כל אחד  
 מתפלל ביתו.

כבר מוכן ומתוקן לסעודה, וימהר לאכול מיד, מפני  
שמצוה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו, וכפי  

. אמנם אנחנו לא  )א(סימן תעב ס"שכתב מרן השלחן ערוך 
נו ואיפה האוכל. אבל כוונת מרן, אוכלים מיד, איפה אנח 

שלא להתעכב בחזור מבית הכנסת, כי אם יתעכב ויתחיל 
ציוני... זה כמה לקח, וזה מה  י לדון על ההסכם הקואל

יגיד... וגם יפגוש בדרך כמה אנשים שלא ראה אותם 
הרבה שנים, עד שיגיע הביתה יקח זמן, ויוצא שהוא  

ן מראש, וכפי מתעכב עם הסדר. לכן צריך שיהיה הכל מוכ
: יסדר שלחנו יפה בכלים (שם, ס"ב)שכתב מרן השלחן ערוך  

נאים כפי כוחו, ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך 
חירות. כל אחד יחליט מראש איפה הוא יושב, וגם יכין 
  כרית כדי שיוכל לקיים את מצות ההסיבה כדת וכהלכה. 

ם לפעמים מתבלבלי  ,אבל לא יערכו את השלחן עם צלחות
ומכינים את השלחן כמו בכל שבת, שמים צלחת ומזלג 

ואז כאשר    ,ושאר כלי הסעודה, ויש כאלה שמים גם סלטים
רואים את האוכל, רוצים כבר לגמור את ההגדה... לכן  
יכינו את השלחן עם כוסות ותחתיות, והגדות ליד כל  
אחד. אפשר לשים בקבוקי שתיה בשלחן, כדי שאם ירצה 

  , יוכל לשתות. לשתות בין הכוסות
  המצרכים הנצרכים לליל הסדר וסידור הקערה 

ובכלל זה, צריך גם להכין את הקערה מבעוד יום. אבל    ג)
קודם כל, צריך להכין בביתו מבעוד מועד את כל  
המאכלים הנצרכים בשביל עריכת הסדר כמשפטו, ואלו  

  סלרי שמורות עבודת יד. עלי    מצותלארבע כוסות.    ייןהן:  
עם מיץ לימון או מי מלח או חומץ לטיבול    םמי לכרפס.    –

.  חרוסת . בלמצות "חזרת" ומצות "מרור" חסההכרפס. 
מבושלת. המנהג    ביצה, בשר או עוף צלוי או מבושל.  זרוע

שלנו, לסדר את הקערה של ליל הסדר על פי הקבלה, לפי 

חזרת זה מה שהאשכנזים קוראים לה הרבה אנשים חושבים שה ב
 (פסחים לט.)ריי"ן, אבל באמת זה לא חזרת. הלא כבר הגמרא כ

שאלה: מאי חזרת? ועונה הגמרא: חסה. ושואלת הגמרא: מאי חסא? 



 

סדר הספירות וכפי שכתב רבי חיים ויטאל בספר פרי עץ 
חכמה, בינה, . יש לנו עשר ספירות:  (שער חג המצות, פ"ו)חיים  

. ויש לנו  דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות 
מרור, חזרת, חרוסת,  שלש מצות, ביצה, חפצים:  הגם עשר

הרומז ל"חכמה בינה   מצותאת ה זרוע, כרפס, והקערה.
  זרוע ודעת", מניחים בחלק העליון של הקערה. את ה

  תהרומז ביצההרומז ל"חסד", מניחים בצד ימין. את ה
הרומז   מרורל"גבורה", מניחים בצד שמאל. את ה

  חרוסתל"תפארת", מניחים בין הזרוע לביצה. את ה 
  כרפס ", מניחים תחת הזרוע בקו ימין. את ה ל"נצח  תהרומז

הרומז ל"הוד", מניחים תחת הביצה בקו שמאל. ואת 
הרומז ל"יסוד", מניחים למטה מן המרור בקו   חזרתה

בעצמו הכוללת כולם, הוא רומז  קערהאמצעי. וה
ל"מלכות". צריך לדעת! שהקערה צריכה להישאר 
בשלימותה במשך כל הסדר. זאת אומרת: אם אנחנו  
אוכלים מהמרור או מהכרפס הנמצא בקערה, לא יחסל  
אותם לגמרי, אלא ישאיר חתיכה כדי שישאר השלימות 

  של הקערה, למרות שכבר סיים עם הכרפס, או המרור. 
  סדר הסימנים של ליל הסדר

מפני שיש לנו פרטים רבים בליל הסדר, סידר לנו רש"י    ד)
וכפי  ע"ה את הסימן הידוע, כדי לזכור את סדר המצוות

. הסימן הזה  (הלכות פסח, סימן סה)שכתב המחזור ויטרי 
מסודר בשש עשרה תיבות, של חמשה עשר ענינים, 

ַקֵּדׁש ּוְרַחץ. ַּכְרַּפס ַיַחץ. ַמִּגיד  משובצים בשמונה חרוזים: 
ָרְחָצה. מֹוִציא ַמָּצה. ָמרֹור ּכֹוֵר. ֻׁשְלָחן עֹוֵר. ָצפּון ָּבֵר. ַהֵּלל 

ַקֵּדׁש  סביר אותם בקצרה, ולאחר מכן נרחיב בהם. נִנְרָצה. 
הוא הקידוש שאנחנו עושים על הכוס, ובו שותים כוס   –

הוא נטילת ידים, כדי  –ּוְרַחץ  מתוך ארבע כוסות. ראשון
אוכלים  –ַּכְרַּפס  לאכול את הכרפס שטיבולו במשקה.

או   ,לים אותו בחומץיכרפס או מין ירק אחר לאחר שמטב
חוצים את המצה    –ַיַחץ    מים עם מיץ לימון.ב או    , מי מלחב

לשנים. חציה משאירים על השלחן, וחציה השני טומנים 
אמירת ההגדה של פסח, ותחלת ההלל,    –ַמִּגיד    לאפיקומן.

נוטלים   –ָרְחָצה    מארבע כוסות.  שניולאחר מכן שותים כוס  
 –ַמָּצה  מברכים ברכת "המוציא". –מֹוִציא  ידים לסעודה.

ָמרֹור    כים את ברכת "על אכילת מצה" ואוכלים ממנה.מבר
לים יאוכלים את המרור בברכת "על אכילת מרור" ומטב   –

ֻׁשְלָחן  אוכלים מצה ומרור כרוכים יחד. –ּכֹוֵר  בחרוסת.
 אוכלים מהמצה   –ָצפּון  אוכלים סעודת חג. –עֹוֵר

 
ועונה הגמרא: חס רחמנא עילוון. הקדוש ברוך הוא חס עלינו ופדה 
אותנו ממצרים, ולכן אנחנו לוקחים "חזרת" וכמו שפסק מרן השלחן 

, (סימן לה), וכמבואר בשו"ת חזון עובדיה (סימן תעג ס"ה)ערוך 
(פסח, ח"א עמוד רנו,  , ובחזון עובדיה  (ח"א סימן יח)ובשו"ת יחוה דעת  

. אלא שבסדר הקערה יש לנו גם "חזרת" וגם "מרור", וח"ב עמוד צב)
ולכן אנחנו לוקחים מהחסה, חתיכה אחת בשביל המרור, וחתיכה 

  אחת בשביל החזרת.
, על ידי  רק של "גידול מיוחד" חייבים לנקותגם יחשוב להדגיש, כי 

דקות, ורק אחר כך לאכול. יש   3שרייה במים עם טיפת סבון במשך  
אדם אומר: אם בירק חסלט צריך גם לעשות את זה, אז למה צריך 
לקנות חסלט? ראית, עבדו עלינו... אומרים לך שזה נקי, ובסוף 

אשטוף, למה  אומרים לך לשטוף אותו, אני אקנה ירק רגיל ואני
לשלם פי כמה? הדתיים האלה, איך ככה עושים עלינו קופה... אבל 

מברכים ברכת המזון,   –ָּבֵר  שהוטמנה בשלב של ה'יחץ'.
גומרים   –ַהֵּלל    מארבע כוסות.  שלישיולאחריה שותים כוס  

את ההלל שהתחלנו בסוף ההגדה, ומוסיפים את ההלל  
הגדול, ואומרים "נשמת כל חי", ולאחר מכן שותים כוס  

העושה את כל הסדר הזה, הרי הוא רצוי  –ִנְרָצה . רביעי
לה'. בכל פעם אנחנו שרים את זה יחד, וכל פעם משוררים 

וזים הללו בלחן אחר כדי לעורר את המסובין, את החר
וכמו שנהג מרן ע"ה. בסימן הזה מוזכרים כל ענייני ליל 

שמקיימים בשעת   "ארבע כוסות"הסדר, מלבד מצות 
הקידוש, ההגדה, וברכת המזון, וההלל. וכן את מצות 

שהיא נעשית כאשר שותים ארבע כוסות, וכאשר    "הסיבה"
והכורך. ולכן נקדים לבאר אוכלים את המצה, האפיקומן, 

קודם כל את הדינים של ארבע כוסות, ואת הדינים 
הקשורים למצות ההסיבה, ולאחר מכן נסביר את סדר 

  הסימנים בהרחבה. 
  ארבע כוסות מדרבנן והמצוות הכלולות בו 

ארבע כוסות שאנחנו שותים בליל הסדר, זוהי מצוה   ה)
, אלא שמצאו חכמים (פסחים קיז:)מדרבנן וכמבואר בגמרא  

סמך לזה מארבע לשונות של גאולה שכתובים בתורה  
 ְוִהַּצְלִּתיֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְבת ִמְצַרִים,  ְוהֹוֵצאִתי:  ז)- (שמות ו, ו

ֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים  ְוָגַאְלִּתיֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם, 
(פסחים, וכמבואר בירושלמי    ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  ְוָלַקְחִּתיְּגדִֹלים,  

. בכוס הראשון של (פסחים צט: ד"ה ארבע), ורש"י פ"י ה"א)
הקידוש אנחנו מקיימים גם מצות קידוש, אבל גם זה לא 

הקידוש    אמירתמן התורה, כי מהתורה המצוה היא בעצם  
ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו. אלא  ָזכֹור : (שמות כ, ח) שנאמר 

את נוסח הקידוש על יין וכמבואר  שחכמים תיקנו לומר
. בארבע כוסות אנחנו מקיימים גם מצוה  (פסחים קו.) בגמרא  

 "וכמו שכתבו  (דברים טז, יד)מן התורה של "ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג ,
, כי יש לנו  (פסחים קח: ד"ה ידי יין יצא)הרשב"ם והתוספות 

מצוה לשמוח בחג הפסח כמו בכל חג, ואין שמחה אלא 
. אמנם כאשר בית המקדש  (פסחים קט.) מבואר בגמרא  ביין כ

היה קיים, עיקר השמחה היה על ידי אכילת בשר, אבל 
בזמנינו הבשר טפל ליין, ועיקר השמחה הוא על ידי יין, 
לכן צריך לקחת יין שהוא שמח ומתענג בו ויקיים בו את 

  המצוות הללו.  
  יין יבש ויין מבושל 

יבש ממתיקותו, והסוכר  שעוד מעלה יש, לקחת יין יבש    ו)
נב הפך לאלכוהול, כדי לחוש לדעת הרמב"ם הטבעי שבע

באמת צריך לדעת! שהירק שבא מגידול רגיל, גם שרייה במים עם  
סבון לא תעזור לו, כי יש סוגי חרקים שנכנסים בעובי הירק, וכמה 
שישטוף וינקה, החרקים הללו לא יוצאים, מקסימום הוא יאכל 

.. אבל הם עדיין שם. לעומת זאת, הירק מגידול  תולעים סטריליים.
מיוחד, אותם החרקים לא נמצאים, כי יש חממות וכל מיני אמצעי 
הגנה, וגם פיקוח על כל הירק שנמצא שם. אלא שיש עדיין מעופפים 
קטנים שנקראים "תריפסים" שהם נמצאים שם, והם נדבקים על 

לאותם  העלה מבחוץ, והשטיפה במים לא עוזרת להם, כי יש 
תריפסים כריות של דבק ברגליים שמדביקים אותם לירק, ולכן 
הפיתרון הוא, להשרות אותם במים עם טיפת סבון, והסבון מחליק 
להם את הדבק הזה, ואז כאשר שוטף את העלה אחר כך, הם יורדים  

 במים.    



     3                                                                                                                                 גליון מיוחד לכבוד "ליל הסדר"

, שלדעתו צריך יין שראוי להינסך על גבי (שבת, פכ"ט הי"ד)
המזבח. עוד הידור יש, שהיין לא יהיה מבושל, כי יין 
מבושל שנוי במחלוקת הפוסקים אם יוצאים בו ידי חובה.  

א פרי הגפן" אמנם להלכה על יין מבושל מברכים "בור
, ויוצאים בו ידי חובה  (סימן רב ס"א)כמבואר בשלחן ערוך 

(סימן ערב כמבואר בשלחן ערוך וארבע כוסות של קידוש 

, ולכן מי שקשה לו לשתות יין חזק  ), וסימן תעב סי"ב ס"ח
ישתה מיץ ענבים, אבל בכל זאת, ביין יבש לא מבושל יש  
הידור. אלא שיש אדם שרוצה להדר בארבע כוסות של  

נושן שדעת זקנים נוחה   ישןליל הסדר, ולכן לוקח יין 
על פי השיעור   גדולה, וגם לוקח כוס (ע"פ מגילה טז:)הימנו 

(כמנין "כוס  גרם    150-שזה כ  לט) (או"ח סימןשכתב החזון איש  

הכוס, ואחרי שהוא שותה    כל, וגם מהדר לשתות את  הגון")
את כולו בהסיבה, צריכים להביא לו מנוף כדי שיחזיר 
 ָעַלִי אותו לשלחן... כי היין עשה לו כבידות, 'רֹאֵׁש

וא  ... וכל הסדר ה(שה"ש ז, ו) ַּכַּכְרֶמל ְוַדַּלת רֹאֵׁש ָּכַאְרָּגָמן' 
ככה מתנדנד... הוא מחמיר ביין ומיקל במצוה יותר 
חשובה מזה שהיא מצות: ''ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ'', שזו היא מצוות 

  עשה מן התורה.  
  מצות "והגדת לבנך" 

כל מילה שאדם אומר בלילה הזה, מקיים בזה מצוה.   ז)
כמובן כל מילה בסיפור יציאת מצרים, לא בפרשנות על 

ש... כמה שאדם יכול לפטפט יותר המצב הפוליטי החד 
בסיפור יציאת מצרים מקיים מצוה גדולה, וכמו שאמרו  

  לספר ביציאת מצרים : כל המרבה (בהגדה של פסח)רבותינו 
הרי זה משובח. לא אמרו, כל המרבה לשתות יין הרי זה 
משובח. השתיין בא בטענה, הוא אומר: חבל שהקדוש  

נתן ארבע כוסות, ברוך הוא נתן לפרעה עשר מכות ולנו 
היה עושה להיפך, לפרעה ארבע מכות ולנו עשר כוסות  
יין... לוקח את הכוס הראשונה, שותה בלי הסיבה, בא  
מישהו אומר לו: לא יצאת ידי חובה. הוא אומר: אני  
אשתה עוד אחד בהסיבה ואצא ידי חובה... לא עושים דבר 
כזה. אמנם יש את מצות "שמחת החג", אבל זה אפשר  

ות בהמשך הערב. לא לשכוח שאת הכוס הראשונה  לעש
אנחנו שותים על בטן ריקה, ולכן מי שלא רגיל ביין, ישתה  

, ובשביל זה  (שם, ס"ט)רק רביעית כמבואר בשלחן ערוך 
יקח כוס קטנה לפי השיעור של רבי חיים נאה בספרו 

(כמנין "ּכֹס" עם גרם    81שזה    (עמוד רכ)"מדות ושיעורי תורה"  

לפי מה שכתב מרן ע"ה בחזון עובדיה (שבת ב' ו  .הכולל) 
 גרם יין יש כבר שיעור רביעית. 78-עמ' נג) אפילו ב

בשביל לסבר את האוזן, כוס חד פעמי של שתיה קרה  
גרם, חצי מזה הוא   180מכילה שתי רביעיות, כי יש בה 

גרם, ומקיים בזה את המצוה כדת וכדין. מי שרוצה  90
א יצא שכרו בהפסדו, לא להדר בדברים הללו, יזהר של

יתפוס את כל ההידורים ביחד, גם יין ישן, וגם כוס גדולה,  
וגם לשתות את כל הכוס, אלא רק מה שהוא יכול, וכך 

  הוא ישאר עירני ונינוח. 
  ארבע התנאים של כוס ברכה

מה שאמרנו רביעית, אין הכוונה שיקח כוס גדולה   ח)
אלא  שמכילה הרבה רביעיות וימלא בו רק רביעית, 

הכוונה שיקח כוס שמכילה רביעית, כי כוס של ברכה  

טיפה,  ש לא, מ י, ח: 'חמשה'תנאים שסימנם  4צריכה 
(סימן קפג ובשלחן ערוך    (ברכות נא.)דחה, וכמבואר בגמרא  ה

פירושו, שכאשר ימלא את הכוס של ברכה, ימלא   ,חי.   ס"א)
אותו ביין חי ולא מזוג במים, ורק אחרי שימלא יין חי, יכול  

, פירושו, שהכוס יהיה מלא על כל מלאלהוסיף מים. 
אומרת: אמר רבי יוחנן: כל המברך  (שם)גדותיו. הגמרא 

(דברים לג, על כוס מלא נותנין לו נחלה בלי מצרים שנאמר  

,  שטיפה והדחהא ִּבְרַּכת ה' ָים ְוָדרֹום ְיָרָׁשה. : ּוָמלֵ כג)
.  פנימית, והדחה היא שטיפה  חיצוניתשטיפה היא שטיפה 

צריך להקפיד על זה בעיקר בכוס הראשון והשלישי, כי  
בכוס השני הכוס עדיין בחזקת נקי, וגם בכוס הרביעי הוא  
מגיע מיד אחר השלישי, ולכן לפי הדין לא צריך לשטוף  

ס, אלא רק בכוס הראשון והשלישי. רק שעל פי את הכו
הקבלה יש ענין לעשות שטיפה והדחה בכל הארבע כוסות  

(פרשת בראשית אות כא, ופרשת צו אות  וכמו שהביאו הבן איש חי  

. על כל פנים, כפי שראינו, (סימן תעג ס"ק א) והכף החיים    כט)
אחד מן התנאים הוא, שהכוס יהיה מלא, ולכן לא יקח כוס  

כילה הרבה יותר מרביעית, כאשר הוא לא מתכנן  שמ
למלאת יותר מרביעית. גם כאשר ימלא את כל הכוס,  

רביעית זה לא טוב, כי יש הידור לפי דעה   רובוישתה רק 
לשתות את  (סימן תעב, שם) מסויימת שמובאת בשלחן ערוך 

, כלומר: אפילו אם הכוס גדולה מאוד שמכילה  הכוסרוב 
ם  עה הזאת ישתה רוב הכוס. לכן אכמה רביעיות, לפי הד

רוב  רביעיות ושותה    אדם לוקח כוס גדולה שמכילה שלש
זה מעלה יותר  רביעיתיצא ידי חובה, ואם שותה  רביעית

גדולה, אבל עדיין לא קיים את ההידור שמרן כתב לשתות 
  .    ברווח רביעית, לכן יקח כוס שמכילה רוב הכוסאת 

  מזיגת יין במים 
הכוס, כי לפי דין התלמוד   כל לא חייבים לשתות את ט)

כוס של רביעית, וכך כתב  רובמספיק לשתות  (פסחים קח:)
גרם לפי השיטה של רבי    40- כ, וזהו  (שם)מרן השלחן ערוך  
, רביעיתצריך להיות  השיעור של הכוסחיים נאה. אמנם 

כי רביעית הוא שיעור חשוב בכל דיני התורה כמבואר 
מספיק לשתות  השיעור של השתיה, אבל (סוכה ו.)בגמרא 

רוב כמלוא לוגמיו, כמלוא פיו של אדם ממוצע שזה 
. למשל: יש אנשים שהם ל"ע חולי סכרת ואסור רביעית

להם לשתות הרבה יין, חושבים שצריך לשתות ארבע  
ם לשאול את הרופא והוא אומר  כוסות יין מלאות, הולכי

גרם  40להם שאסור, אבל לפי הדין אם בכל פעם שותה 
שזה רוב רביעית, יוצא שצריך לשתות בסך הכל בכל הליל  
הסדר כוס אחת של חד פעמי. וגם זה לא צריך להיות  

יין, כי יכול לקחת יין ולמזוג אותו עם קצת מים,  100%
פחות ויוצא שכל הלילה שתה   ,(שה"ש ז, ג) 'ַאל ֶיְחַסר ַהָּמֶזג' 

  גרם יין, וזה דבר שכל אדם יכול לספוג.  140-מ
  ניתן למזוג במעט מים  100%רק יין שהוא 

ול למזוג את היין עם קצת מים, זה שאמרנו שהוא יכ י)
שהוא יין אמיתי, אבל אם לוקח מראש יין בתנאי  הוא

שהוא מזוג ומוסיף לו מים, זה נהיה כבר מים, לא יין. לכן  
  100%כאשר אדם הולך לקנות יין יקפיד לקנות יין שהוא  

יין בלי תוספת מים. יש אדם שהולך לעשות סקר שוק מה  
היין הזול ביותר שיש בשוק כי הוא צריך לקנות הרבה  



 

₪, אחרי זה   10בקבוקים, והנה הוא רואה יין שעולה 
₪, הוא אומר: הנה מצאתי  9.99רואה בקבוק שעולה 

תכן מאוד שהיין הפשוט הזה הוא לא יין יותר זול... אבל י
אלא רק נדמה לו כיין. מרן רבינו עובדיה יוסף זכותו תגן 
עלינו, תמיד היה מזהיר שכאשר אדם קונה יין יקח יין 
אמיתי שלפחות יש בו רוב יין וכמו שכתב גם בשו"ת חזון  

. מרן השלחן ערוך לא כתב  (סימן ו, אות ב בהערה)עובדיה 
: שיש לשער בכל מקום  (סימן רד ס"ה)כתב  שצריך רוב, אבל  

לפי מה שנוהגים למזוג יין. בזמנינו הרי לא נוהגים ברוב 
העולם למזוג רוב מים ביין, אלא רק בזמן התלמוד שהיין  

אומרת, שהיו שמים    (בבא בתרא צו:)היה חזק ביותר. הגמרא  
מים כי היין היה חזק, עד כדי כך שרבי   3/4-יין ו 1/4

, שאם אדם שותה יין חי (ברכות נ.)במשנה אליעזר אומר 
בלי שום תערובת של מים, מברך עליו "שהכל נהיה  
בדברו", כי אין לזה שם של יין, אלא זה כמו תרכיז של  
פטל בלי מים, שהוא דבר משונה. אבל בזמנינו שהיינות 

(סימן והביאו הבית יוסף    (ברכות לב:)חלשים, כתב רבינו יונה  

ה מים, ולכל הפחות צריך שיהיה רוב , שלא לׂשים הרברד)
  יין, ולכן לא מברכים ברכת הגפן על יין שיש בו רוב מים. 

  אין ראיה מיין נסך 
(יו"ד, סימן קלד  אמנם מרן השלחן ערוך בהלכות יין נסך    יא)

כתב שאם יש שישית יין יש לו דין יין ויש בעיה של   ס"ה)
יין נסך, אבל בפחות משישית אין בעיה של יין נסך,  
ומשמע מזה שאם יש שישית יין אפשר גם לברך על זה  

(סימן רעב, הגב"י 'הגפן', ובאמת ככה למד הכנסת הגדולה 

, אבל זה לא בהכרח תלוי אחד בשני כמו שכתב  שיטה מג)
אריה ליב ְמִסְטאִוויק בשו"ת פני האריה   הגאון רבי חיים

שרק ביין נסך שיש כאן יין שמעורב בו הרבה    (סימן לח)החי  
מים, אפילו שהיין הוא מועט מאד, סוף סוף יש בו טעם  
יין, וכשנגע בזה גוי נאסר אותו חלק של היין שבתערובת 
זו, אבל לענין ברכה צריך לברך "בורא פרי הגפן" על יין 

  1/6שאם היין הוא  (סימן רד ס"ה)רמ"א כתב ממש. אמנם ה
במים, הוא בטל במים, וחלק מהפוסקים הבינו שהרמ"א  
חולק על מרן, ולדעתו אם יש יותר משישית יין אפשר  
לברך ברכת הגפן, אבל הרבה מהפוסקים חולקים, ושגם 
הרמ"א מסכים למרן, שצריך לשער לפי הדרך שרגילים 

יך רוב יין. למשל: ה"פרי למזוג, וממילא היום בזמנינו צר
מגדים" שהוא אשכנזי, ובדרך כלל הולך לפי הרמ"א, כתב 

: שצריך שיהיה רוב יין. ולצערינו,  (סימן רד, א"א ס"ק טז)
הבעיה הזאת קיימת כבר מקום המדינה, שאחינו  
האשכנזים היו נותנים כשרות ליינות לא אמיתיים לפי 

ים הפוסקים מגדולי אשכנז, ולא מתחשבים בפוסק
הספרדים. הרבנות הראשית כותבת: "לאוכלי חלב נכרי", 
"לאוכלי ג'אלטין", כי יש כאלה שמחמירים, אבל  
האשכנזים לא מתחשבים בנו. גם בבשר, אם זה בשר 'כשר' 
לא 'חלק', הם לא כותבים: "לאוכלי בשר הסירכות" אפילו 

: כל הנוהג כן, כאלו מאכיל  (יו"ד סימן לט ס"י)שלדעת מרן 
לישראל. גם בבישולי גויים שלא על פי דעת מרן  טרפות 

הם לא יכתבו: "לאוכלי בישולי גויים  (יו"ד סימן קיג ס"ז)
לדעת הרמ"א". אלא הם כותבים על כל דבר "כשר",  

  ואנחנו לא נדע מה נעשה כי אם אל התעודה עינינו...  

  מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א
בזמנו שהוא דיבר , כי שם)בשו"ת חזו"ע (מרן ע"ה מספר  יב)

על הנושא הזה, הוא לא ידע שיש בדצי"ם שנותנים כשרות  
ליין עם אחוזים גבוהים של מים. בסוף השיעור ניגש אליו 
יהודי ששמע את השיעור והציג את עצמו כמנהל יקב  
בירושלים תחת השגחת הבד"ץ של 'העדה החרדית', 

יין,  17%רק בו יש יין שוסיפר לו שנותנים כשרות על 
השאר זה תערובת של מים עם סוכר וצבע מאכל וחומר  ו

משמר. הרב כעס, כי הרבה מהספרדים קונים את היינות 
שהם בהשגחת "בד"ץ העדה החרדית" ומברכים על זה  
בורא פרי הגפן, ולפי דעת מרן השלחן ערוך זה ברכה  
לבטלה. מאז הרב פירסם ברבים שאסור לברך על היין  

אחד משומעי השיעור של   הזה ברכת "בורא פרי הגפן".
חבר הבד"ץ של העדה   –הרב, הלך אל הרב דוד יונגרייז 

החרדית, שאל אותו: למה אתם מכשילים את הספרדים 
לברך ברכה לבטלה? ענה לו הרב יונגרייז: בחותמת של 
הבד"ץ כתוב: "בד"ץ לכל מקהלות האשכנזים", אין לנו  
,  אחריות על הספרדים! התשובה הזאת הפליאה את הרב

כי הרי אפילו האשכנזים צריכים לחוש לדעת הפוסקים 
מגדולי האשכנזים שמצריכים שיהיה רוב יין, וגם אסור 

(יבמות  להם להכשיל את הספרדים בזה כמו שכתב המאירי  

. ולכן הרב המליץ תמיד,  (ח"א סימן תרג) והאור זרוע  יד:) 
שלא לקדש ולהבדיל ולברך הגפן, אלא רק על יין של יקבי 

מזרחי", שהיין שלהם יין אמיתי, כפי שהעיד   "כרמל 
  המשגיח שעליו סמכו כל גדולי ישראל המפורסמים. 

  ברכת 'שהכל נהיה בדברו' על יין
אחר כך מספר הרב, שהוא הוזמן לסדר קידושין אצל  יג) 

אחד מתלמידיו. הוא בא לברך את ברכות האירוסין, והוא  
ר" תחת שֹו רואה שאין יין אֵחר רק את היין הזה של "יקבי

הכשרות של 'העדה החרדית'. ככה היקב הזה נקרא פעם, 
ראה היקב היה חולה עשו לו שינוי  היום יש לו שם אחר, כנ

השם... מספרים: שכשבעל היקב נפטר, אמר לילדים שלו:  
בואו, אגלה לכם סוד מקצועי: גם מענבים אפשר לעשות  

היה  יין... בקיצור, הרב לא רצה לעכב את הציבור הגדול ש
שהכל שם, נעמד והתחיל לברך בניגון: ברוך אתה ה'... 

. ותהום כל העיר... אמרו: מה קרה לרב?!  נהיה בדברו
התבלבל, וכי הוא לא יודע שמברכים על יין בורא פרי 
הגפן. ליד מרן עמד הרב יהודה צדקה ע"ה ראש ישיבת 
פורת יוסף, שאל את מרן ע"ה: מה קרה? הרב לא יכל 

הנושא, אבל הסביר לו בקיצור, שנתוודע  להרחיב אתו את  
לו שהיין שלהם עשוי מרוב מים ולא יין. אחר כך הזמינו  
את הרב צדקה לברך ברכות הנישואין, וגם הוא נעמד  
לברך: שהכל נהיה בדברו. אמרו: אם ככה, ַעל ִּפי ְׁשֵני  

. נעשה רעש מזה, ולאט לאט  (דברים יט, טו) ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר  
ברים עד שנכנס לתודעת הציבור שלא לברך נתפרסמו הד 

על יין מזוייף כזה, אלא רק על יין אמיתי, ומאז יצאו כמה  
  יקבים כשרים על פי דעת מרן הבית יוסף.  

  יקבי "כרמל מזרחי" 
כאשר קונים יין יבש, בדרך כלל זה בסדר, כי כדי   יד)

לעשות אותו חזק, צריך לשים בו סוכר, וביין יבש אין 
סוכר, ובכל זאת הוא חזק, כי הרוב שם הוא יין, וגם המחיר  
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שלו יקר. אבל במיץ ענבים, כדאי לקנות רק "כרמל  
מזרחי". התקשרתי פעם ליקב אחד, שאלתי: כמה יש  

. עשו רוב כמו בכנסת...  52%ו לי: אחוזים של יין? אמר
וכאשר עושים מזיגה של מים בכוס כבר השתנה המאזן,  

מים, זו בעיה אחת. בעיה נוספת יש   52%-יין ו  48%נהיה  
במיץ ענבים, הוא מה שכתב הגאון רבי שלמה זלמן  

, וכך מובא בספר (סימן ד)אוירבך ע"ה בשו"ת מנחת שלמה  
אלישיב ע"ה, שמאחר    בשם הרב  (ח"ב עמוד עח)אשרי האיש  

שהטעם של המיץ ענבים חלש, לכן לא מספיק שיהיה בו  
יין. אם יוסיף לו מים, זה   הכליין, אלא צריך שיהיה  רוב

יהיה רק זכר ליין ששתו אבותינו במצרים... אבל לא ירגיש 
את הטעם של היין, אפשר להוסיף רק את הג' טיפות 

זיגה כמו  שעושים על פי הקבלה, כדי לצאת ידי חובת מ
. מרן ע"ה לא סבר (ח"ב סימן מה)שכתב בשו"ת רב פעלים 

דיברתי עם רבנים בבד"ץ 'בית יוסף', ואמרו לי:   ,ככה 
שהוא נתן להם הוראה ביינות מסויימים, וגם במיץ ענבים, 

יין, באופן שישאר טעם המיץ. זה כמובן    80%  70%לׂשים  
ם  תלוי במתיקות העינב, ובהתאדות הנוזלים בשעת חימו

המיץ במהלך הייצור, והעיקר שיהיה רוב ניכר של יין, וכך  
הם עושים באמת. אם בכל זאת, אדם רוצה לקחת מיץ 

יין, כדי שלא יפחד להוסיף עליו מים,   100%ענבים שהוא  
יקח רק מהיקב של "כרמל מזרחי" שאין בו גרגר אחד של  
סוכר, ולא טיפה אחת של מים. אמנם זה יותר יקר, אבל  

י זה יין ולא מים. יש יקבים שכותבים: ללא חשש  בצדק, כ
טבל ערלה ושביעית. ודאי, כי במים אין את הבעיות 

טבעי. כי מים זה   100%הללו... הם כותבים בהטעיה: 
טבעי, סוכר זה טבעי, לא כימי ולא מלאכותי, והם מטעים 
אותנו. גם לפעמים כותבים: "כשר לקידוש ולהבדלה", כי  

ה כשר, אבל לא לכל הדעות, לכן  למאן דאמר מסויים ז
  צריך להיזהר.   

  שיעור הכוס לפני הילדים הקטנים
מה שאמרנו שצריך לשתות רביעית או רוב רביעית,  טו)

, אבל לילדים לא 13זהו רק לאנשים גדולים למעלה מגיל  
חייב לתת רביעית. אמנם גם הם חייבים בארבע כוסות 

,  (סימן תעב סט"ו) , ובשלחן ערוך(פסחים קח:)כמבואר בגמרא 
רק על האבא  החיוב אלא  עליהםאבל לא מתורת חיוב 

מדין חינוך, לכן מספיק לתת להם בגביעים הפלסטיקים 
היפים שהם מביאים מהגן. אפילו ילדים שלא הגיעו  

, כל שהם מבינים בסיפור יציאת 4גיל  3לחינוך, גיל 
מצרים, כדאי לשים להם יין, כי חשוב שהילדים ישאלו  

ת בלילה הזה, ישאלו: אבא, מה קרה נהיית נדיב?  שאלו
תמיד אתה עושה כוס אחד ונותן לכולם מאותו כוס,  
ופתאום אתה נותן לכל אחד כוס?!... זו מצוה לעודד את 
הילדים לשאול שאלות, היום מעודדים את הילדים לענות  
תשובות, חושב שהוא עושה אתו חזרות על מה שהוא למד  

א צריך בליל הסדר לקיים את המצוה  בגן... זה לא ככה! אל
  '. לאביך", לא 'והגדת ְלִבְנשל: "ְוִהַּגְדָּת 

  להשתדל לשתות רביעית בכוס האחרון 
אמרנו, שמעיקר הדין לא צריך לשתות רביעית יין,  טז)

חשוב להשתדל לשתות רביעית.   האחרוןאבל בכוס 
והטעם לזה, הוא בגלל שאנחנו צריכים לברך ברכה  

הכוס הראשון לא מברכים ברכה אחרונה   אחרונה. על
, גם על השני לא (סימן תעג ס"ב)כמבואר בשלחן ערוך 

מברכים, כי יש את ברכת המזון שפוטרת מברכה אחרונה  
,  (סימן תעט), וגם על הכוס השלישי לא מברכים (סימן תעד)

כי אמנם היא אחרי ברכת המזון, אבל מיד כבר מוזגים כוס 
לא מברכים ברכה אחרונה אלא רק  רביעית. נמצא שאנחנו  

על הכוס הרביעי. אם ישתה בכוס האחרונה רק "רוב"  
רביעית, זה יועיל בשביל לקיים את המצוה של "כוס של  
ברכה", אבל לא בשביל לברך ברכה אחרונה. בכוס של  
ברכה צריך לשתות "רוב רביעית", כמו שאומרת הגמרא 

לא לוגמיו, , שאדם שעושה קידוש ולא טעם מ (פסחים קז.)
 (סימן קצ)שזה רוב רביעית, לא יצא ידי חובתו!  והטור 

כתב: שהוא הדין בכל כוס של ברכה צריך לשתות את 
השיעור הזה, ולכן כשעושים ברכת המזון, הבדלה, ארבע  
כוסות, בכל "כוס של ברכה" צריך לשתות רוב רביעית. 
בקידוש למשל: לא צריך לשתות רביעית, די ב"רוב" 

כי יש את ברכת המזון שפוטרת מברכה אחרונה,  רביעית 
אבל יש מקום שמרן השלחן ערוך מזהיר אותנו לשתות 

. והטעם  (סימן קצ ס"ג) רביעית והוא בכוס של ברכת המזון 
לזה, כי יש אומרים, שבשתיה גם על כזית שהוא פחות  

  מרביעית, מברכים ברכה אחרונה.  
  שיעור אכילה ושתיה לברכה אחרונה

באכילה, אנחנו יודעים שכדי לברך ברכה אחרונה,   יז)
גרם כמו שנפסק בשלחן   27צריך לשער לפי "כזית" שזה 

. אבל בשתיה, הסתפק ר"י (סימן קפד ס"ו, וסימן קצו ס"א)ערוך  
אם  (סוכה כו: ד"ה ולא, יומא עט. ד"ה ולא)מבעלי התוספות 

השיעור שלו כמו אכילה, ובאכילה השיעור שלו בכזית 
, או שבשתיה  (ברכות מה.) אומר רבי מאיר במשנה כמו ש

גרם  81צריך שיעור של שביעה, כלומר: רביעית שהוא 
מכזית. בשביל לסבר את האוזן, כוס חד פעמית  3הוא פי 

גרם,   180כזיתות, כי היא מכילה    6של שתיה קרה מכילה  
גרם. אם נאמר שדי בשתיה שיעור   27פעמים  6דהיינו 

 – רביעית 1/3מספיק לשתות כזית לברכה אחרונה, 
בכדי לברך, אבל אם נאמר שצריך רביעית   –שישית הכוס  
גרם. עכשיו, אם ישתה רק "רוב" רביעית   80צריך לשתות  

הרי הוא נכנס לספק אם צריך לברך ברכה אחרונה או לא, 
ואם ישתה פחות מזה לא יצא ידי חובת "כוס של ברכה"  

בא הרא"ש בפסקיו  שהשיעור שלו הוא "רוב רביעית". לכן  
ואומר: כאשר    (כלל ד סימן יד) ובתשובותיו    (ברכות, פ"ז סימן כד) 

שותה יין לא בשביל מצוה, יקפיד לשתות או רביעית או 
פחות מכזית, אבל בכוס של ברכת המזון שזה "כוס של  
ברכה" יקפיד לשתות רביעית, וכך פסק מרן השלחן ערוך 

ישתה רוב רביעית   . אותו דבר כאן בכוס הרביעית, אם(שם) 
הרי הוא נכנס לספק אם לברך ברכה אחרונה או לא, ולכן  
נכון וראוי להשתדל לשתות רביעית כמו שכתב המשנה  

  . (סימן תעב ס"ק ל) ברורה 
  נכון להיזהר לשתות רביעית גם בכוס הראשון 

גם בכוס הראשון של הקידוש טוב לשתות רביעית,  יח)
(או"ח כלל ג סימן רדים  והטעם לזה על פי מה שעורר הגינת ו

. כי לכאורה יש לנו בעיה בליל הסדר, שהרי יש לנו  כ)
הלכה: "אין קידוש אלא במקום סעודה" כמבואר בגמרא 



 

, למדו את זה  (שם), וכפי שהסביר הרשב"ם (פסחים קא.)
, במקום שאתה  (ישעיה נח, יג)מהפסוק "ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת עֶֹנג" 

העונג, ולכן אם אדם קורא את הקידוש שם תעשה את 
עשה קידוש בבית אחד, ואת הסעודה עשה בבית אחר, לא  

.  (סימן רעג ס"א) יצא ידי חובת קידוש כמבואר בשלחן ערוך 
(שו"ת, החדשות סימן הוסיף על פי המהרי"ל  (שם ס"ג)והרמ"א 

צריך שהקידוש יהיה במקום  המקום , שלא רק לענין לב)
אכול את הסעודה  , שצריך להזמןסעודה, אלא גם לענין 

סמוך כמה שיותר לקידוש. יש כאלה בבוקר עושים קידוש  
ואוכלים עוגת גבינה ובקיץ אוכלים גלידה, ומתעכבים בין 
הקידוש לסעודה. אם אוכלים כזית עוגה אמיתית, זה  
נקרא קידוש במקום סעודה, אבל אם אוכלים דברים 
כאלה זה לא מועיל במקום סעודה, ולכן לכתחילה צריך 

וך ממש, ובדיעבד שבעים ושתים דקות כמו שכתב  סמ
  .  (סימן רעג) המהריק"ש 

  סדר ליל פסח שונה מכל סעודת שבת 
הגינת ורדים בא ופיקפק על הדבר הזה. הוא הוכיח   יט)

לא מעכב, כי בליל הסדר   הזמןמהקידוש של ליל פסח ש 
, ורחץ,  קדשאיפה הקידוש ואיפה הסעודה, הרי יש לנו 
.  מוציא מצהכרפס, יחץ, מגיד, רחצה, ורק אחר כל זה 

  "ִּכְׁשִתֵלי ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנ תהלים קכח,  ובפרט אם "ָּבֶני)

, בני תורה שכל אחד אומר חידושים על ההגדה,  ג)
פור יציאת מצרים, שהרי כל  ודורשים תלי תלים בסי 

המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, ולא ראינו 
שחז"ל הזהירו אותנו למהר בקריאת ההגדה. אבל מרן 

כתב שאין מזה   (סימן יא אות ב)ע"ה בשו"ת חזון עובדיה 
ראיה, כי בליל הסדר זהו סדר הקידוש והסעודה שתיקנו  

סעודה,  חכמים. מה שאמרו: אין קידוש אלא במקום 
הכוונה לדברים שלא קשורים לקידוש, אבל כאן חכמים 
יסדו את הסדר של הלילה הזה, וכדי להגיע לסעודה  
חייבים לעבור את כל השלבים הללו, כמו שאמרו בגמרא 

: ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל  (דברים טז, ג)על הפסוק  (פסחים לו. קטו:)
דברים הרבה. וכל עליו  עונין. לחם שֶלֶחם עִֹניָעָליו ַמּצֹות 

זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך כמבואר במכילתא 
. רק מאחר שיש אומרים שיש בזה חשש  (מס' דפסחא יז)

הפסק, לכן נכון להיזהר לשתות רביעית מהכוס הראשון  
, כי בזה יוצאים ידי (שם)של הקידוש כמו שכתב מרן ע"ה 

ן (סימחובת "קידוש במקום סעודה" כמבואר בשלחן ערוך 

על פי הגאונים, שאם שותה רביעית יין, נחשב   רעג ס"ה)
קידוש במקום סעודה ויוצא ידי חובתו. אבל החכם עיניו 
בראשו, ישים לב שלא יצא שכרו בהפסדו, ואם מרגיש 
שאם ישתה רביעית, זה יכול לגרום לו צער, ולא יוכל  

  . ישתה רוב רביעית בלבדוך את הסדר כמו שצריך, לער
  ההסיבה, אופן קיומו, וטעמו מצות 

עכשיו נדבר על מצות ההסיבה. ההסיבה היא תקנת   כ)
. יש לנו את מצות (פסחים צט:) חכמים וכמבואר במשנה 

ההיסבה בליל הסדר שבע פעמים, כאשר שותים ארבע  
כוסות, וכן כאשר אוכלים את המצה, האפיקומן, והכורך,  

וך צריך להטות את הגוף על הצד וכמבואר בשלחן ער
. והטעם שתיקנו חכמים להסב, משום שכן  (סימן תעב ס"ב)

הוא דרך בני חורין, זכר לחירות ממצרים וכמו שכתבו  

צד שמאל  על . ההסיבה צריכה להיות (שם) רש"י ורשב"ם 
ולכן לפני שמתחילים את הקידוש, בעל   ,ולא על צד ימין

הבית צריך להזכיר לבני הבית, להסב על צד שמאל.  
בים על צד יהביאה שני טעמים לזה שמס .)(שם קחהגמרא 

, משום שזה יותר נוח. אדם הראשוןשמאל בדוקא. הטעם 
תאמר לו: להסב על  אם רגיל לתפוס את הכוס ביד ימין, 

זה יהיה לו מאוד קשה, וגם לתפוס ביד שמאל   .צד ימין
, הוא  השני ולהסב על צד ימין, אין בזה שום חירות. הטעם  

מפני חשש שמא יקדים קנה לושט. האויר נכנס דרך הקנה  
דרך   ים הנמצא בצד שמאל, ואילו האוכל והשתיה נכנס

הושט הנמצא בצד ימין. אם אדם יטה עצמו על צד ימין,  
קנה בולט. אבל כאשר נשען על  הוא דוחק את הושט וה 

  סכנה.  אין ממילא צד שמאל, הקנה נדחק והושט בולט, ו 
  מצות ההסיבה לאיטר יד לכתחילה ובדיעבד 

הביא נפקא מינה בין שני   (פסחים, פ"י סימן י)הרא"ש  כא)
הטעמים, לאדם שהוא שמאלי, לא שמאלני... אם הטעם  

מר משום  משום נוחות, צריך להסב על צד ימין. ואם נא 
סכנה, גם שמאלי צריך להסב על צד שמאל. וכיון שיש  

, שגם (שו"ת, סימן קלו)בזה מחלוקת, הכריע התרומת הדשן 
איטר יד צריך להסב על צד שמאל, כיון דחמירא סכנתא  

(שם,  וכן פסק הרמ"א  (חולין י.)מאיסורא וכמבואר בגמרא 

בכל  כתב, כי יש  (שם, מש"ז ס"ק ב). אבל הפרי מגדים ס"ג)
זאת נפקא מינה למקרה של דיעבד. אדם שהוא ימני 
והיסב על צד ימין, ועדיין נשאר בחיים... לפי הדין, צריך 
לחזור ולשתות שוב, כי בין לטעם הראשון ובין לטעם  
השני, הוא חייב להסב דוקא על צד שמאל. אבל אדם 
שהוא שמאלי והיסב על צד ימין, בדיעבד יצא ידי חובה,  

הראשון של הנוחות, הרי הוא יצא ידי חובה  כי לפי הטעם  
, ובחזון עובדיה  (סימן טו)וכמבואר בשו"ת חזון עובדיה 

  . (פסח, ח"ב עמוד ט) 
  ההסיבה נועדה בשביל להתנהג כבני חורין 

כל אחד צריך להשתדל, שיהיה לו איזה ספה או   כב)
כורסא, כדי שיוכל לקיים את מצות ההסיבה באופן הטוב  

. יש  (פסחים צט: ד"ה ואפילו)ו התוספות ביותר, וכמו שכתב
אחד שיש לו "כורסת טלויזיה" ב"מ, מהיום יקרא לה  
"כורסת ליל הסדר"... המטרה של זה, כי אדם צריך 
להרגיש בליל הסדר "בני חורין". ולכן אם יש לו איזה  

צומח דומם... שהוא   "חיושרשרת "טבעת זהב עם יהלום, 
ישים אותה בליל לא רגיל לענוד אותה במשך השנה, 

הסדר. ואשה תלבש את כל התכשיטים שיש לה. תהיה כמו  
(מנהגים, סדר ההגדה  חנות תכשיטים בליל הסדר... המהרי"ל 

ה... היה מלווה לגויים בריבית, כ רו עהיה עושה ת אות ד) 
והיה לוקח מהם משכונות, כלי כסף וכלי זהב, זכר למה  

: ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול. הרב כף (בראשית טו, יד)שנאמר  
  (פרק יא) הביא בשם האורחות יושר  (סימן תעב ס"ק יב)החיים 

: כי השררה והגאוה שהאדם (ח"ב אות ב)וספר יפה ללב 
ה בליל הסדר, היא מכפרת לו על הגאווה של כל  עוש 

אומרת: כל דאסר לן רחמנא שרא   (חולין קט:)השנה. הגמרא  
לן כוותיה. כלומר: כל מה שאסר לנו הקדוש ברוך הוא,  

:  (ויקרא ג, יז) התיר לנו כמוהו. אסר לנו דם, וכמו שנאמר 
א  ָּכל ֵחֶלב ְוָכל ָּדם א תֹאֵכלּו. אבל מותר לאכול כבד, שהו 
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בטעם של דם. גם ֵחֶלב אסור לאכול, אבל מותר לאכול  
שומן שזה בטעם של חלב. אסר לנו גאווה, והתיר לנו את 

ם צריך לדאוג שירגיש זה בליל הסדר. לכן בליל הסדר אד
יש אדם שאין לו על מה להישען, אבל הוא נשען   ,בנוח

ך ללכת לדוקטור גב בצורה של עינוי, כי אחר כך יצטר
ני בית, רפיה ועיסויים... אם יש עשרה בתיזושיעשה לו פ

את ים  וחמשה בלי ידיות, מסדרכסאות עם ידיות,    ה וחמש
אשען על הידית שלי   אחד כן ואחד לא, כי אזהכסאות 

על הידית שלי  הוא מימין נשען גם  חבריהשמאלית, ו 
. אבל אם כל הכסאות בלי ידיות, שהיא לשמאלו  מימיני

, להישען על  ראשוןן יש לנו שלשה פתרונות. פתרו
, כלומר שישב על צד הכסא, ויסב לשמאלו על  המשענת

על השלחן. פתרון  הסב, לשני. פתרון משענת הכסא 
.  (פסחים קח.) על ברכי חבירו כמבואר בגמרא    סב, להשלישי

יקח לו איזה חבר נחמד, לא אחד שהוא סנוב... יגיד לו:  
ן על  אני אשען עליך, ופעם הבאה נתחלף... אבל לא ישע

ברכי עצמו, כי אחד שנשען על ברכי עצמו נראה כמו אחד  
שהבורסה שלו נפלה... והמניות שלו נפלו... נראה כמו  

,  (שם, אות כ)דואג ולא יוצא ידי חובה וכמו שכתב המהרי"ל  
  וצריך להיראות בדרך של חירות.      

  סדר "קדש" 
  קדש. עכשיו נתחיל להסביר את הדברים לפי הסדר.  כג)

מתחילים בסדר הקידוש. גם בקידוש של ליל פסח, שיש  
לכל אחד כוס של קידוש, בכל זאת יש לנהוג כמו בקידוש  
של ליל שבת ויום טוב, שבעל הבית או ראש המשפחה  
לבדו יאמר את כל ברכות הקידוש, בכוונה להוציא את כל 

וכל בני הבית יטו אוזן קשבת  השומעים ידי חובתם, 
וישמעו ויכוונו לצאת ידי חובתם, וכמבואר בשלחן ערוך 

שעדיף שאחד יברך ויוציא ידי חובה, ועל זה    (סימן ריג ס"א)
 ואמנם יש כמה  (משלי יד, כח)נאמר: ְּברֹב ָעם ַהְּדַרת ֶמֶל .

עדות, שנוהגים בליל פסח שכל בני הבית אומרים את 
ברך, חוץ מפתיחת הברכה  ברכת הקידוש עם המ 

וחתימתה, אבל עדיף לנהוג כמו שאמרנו וכמו שכתב מרן  
(עמוד , ובחזון עובדיה  (ח"ו סימן כח)ע"ה בשו"ת יחוה דעת 

. אבל לפעמים בעל הבית מגמגם, או אינו מבטא את יז) 
המילים כמו שצריך, ולא נעים לקחת לו את הפיקוד, כי  

את לא צריך לפגוע הוא כבר שנים רבות רגיל בזה, בכל ז
בו, רק ירמזו לבני הבית, שכל אחד יאמר אתו בעצמו  
מילה במילה עם הכוס שיש בידו, וכך כולם יצאו ידי חובה  
כדת וכהלכה וכמו שכתב הגאון רבינו יוסף חיים בשו"ת  

  (ש"ב, בראשית אות טו) , ובבן איש חי (ח"ב סימן מא)רב פעלים 
וחזים את הכוס  בשאר שבתות וימים טובים, אף שאינם א

בידם, וכל שכן כאן שכל אחד אוחז את כוס הקידוש בידו.  
רק אם עושים כך, צריכים להיזהר שלא לענות אמן אחר  
ברכת המקדש, כי יש בזה חשש הפסק וכמו שכתב מרן  

. ובדיעבד אם ענו אמן, אינם צריכים לחזור  (שם)ע"ה 
ד סוף (ח"י או"ח סימן נה ח" ולברך וכמבואר בשו"ת יביע אומר 

  .    (ח"א עמוד שמג) , וכיוצא בזה בהליכות עולם אות כג)
  איש או אשה שלא היסבו בשתיית ארבע כוסות 

וכפי שאמרנו מקודם, ראש הבית יזכיר לכולם על   כד)
ההסיבה, ועל כמות השתיה, שזה לא כמו בכל קידוש של  

מן היין, אלא כאן צריך לשתות  טועמים שבת וחג, שרק 
רבע כוס חד פעמית, ומי כ, שזהו רוב רביעיתלפחות 

שרוצה להדר, ישתה רביעית כדי לצאת ידי חובה של  
קידוש במקום סעודה, וכפי שהסברנו בהרחבה. אחרי 
סיום אמירת הקידוש, שותים את היין בהסיבה, ומי שלא  
היסב לא יצא ידי חובה, וצריך לחזור ולשתות וכמבואר 

היסבה,   . אבל אשה שלא(סימן תעב ס"ז)בשלחן ערוך 
בדיעבד יצאה ידי חובה, ואינה צריכה לחזור ולשתות, כי 
בכלל יש מחלוקת בין רבותינו הראשונים אם הנשים  

מבואר, שאשה לא   (פסחים קח.)חייבות בהיסבה, כי בגמרא 
בה. מכל מקום  סיצריכה להסב, ורק אשה חשובה צריכה ה

(ערבי פסחים, רמז  כתב בשם המרדכי  (סימן תעב)הבית יוסף 

שהביאו בשם   (תו"א, נתיב ה ח"ד) ורבינו ירוחם  תריא) 
התוספות, שהנשים שלנו חשובות הן וצריכות להסב.  

כתב לפי מנהגם, שהנשים לא נהגו   (שם ס"ד)ואמנם הרמ"א  
להסב, אבל אצלינו הספרדים נוהגים שגם הנשים מסיבות, 

(סימן וכמו שכתב בעל הכנסת הגדולה בספר פסח מעובין  

. ועל כל פנים, דעתם של אלה שפוטרים את האשה  קע)
מהיסבה, מצטרף לספק ספיקא, כי יש גם את דעת  

שבזמנינו אין מצות היסבה בכלל, כי    (סימן תקכה)הראבי"ה  
אין רגילות בארצינו להסב במשך ימות השנה, ולכן בנשים  
אנחנו סומכים על זה בדיעבד וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת  

  . (שם, עמוד ו), ובחזון עובדיה יד) (סימןחזון עובדיה  
  עזרה ראשונה אחר הקידוש

אחרי הקידוש, לפני שמתחילים עם השלב השני של   כה)
"ורחץ", עצה טובה יש, לתת לבני הבית לטעום משהו,  
כדי שהבטן תהיה רגועה בשעת אמירת ההגדה. יש ביצה 
בקערה, שאנחנו מניחים אותה "זכר לקרבן חגיגה" 

שיש מצוה שיהיה בקערה שני   פסחים קיד.)(כמבואר במשנה  
תבשילין, אחד זכר לקרבן פסח, ואחד זכר לקרבן חגיגה. 

והובא    (סימן תעג)ונהגו להביא בשר וביצה כמו שכתב הטור  
, הזרוע הוא זכר לקרבן פסח,  (שם, ס"ד)בשלחן ערוך 

והביצה זכר לקרבן חגיגה. רק יש כאלה שמניחים אותה  
ישנה המלצה של מרן ע"ה, כפי   עד שיבוא אליהו... אבל

ובהליכות עולם    (סימן מג בהערה)שכתב בשו"ת חזון עובדיה  
, לעשות עוד  (ח"ב עמוד לא)ובחזון עובדיה  (ח"א עמוד רצה)

ד הביצה הנמצאת בקערה, וכל  מלבביצים כמנין בני הבית  
אחד מיד אחרי הקידוש יאכל ביצה. לא רק ביצה, אלא  

רק, או אורז, או קציצה, חתיכת יכול לאכול גם דגים, או מ
עוף, כמובן לא את כל מה שאמרתי... וזה נקרא "מנה  
ראשונה", ואפשר לקרוא לזה גם "עזרה ראשונה"... כי כל  
היום לא אכלו. בערב פסח זה זמן שלא אוכלים לא לחם  
ולא מצה. לחם אסור מארבע שעות מתחילת היום 

ם אסור לאכול  , ומצה ג(סימן תמג ס"א)כמבואר בשלחן ערוך  
  .  (סימן תעא ס"ב)כבר מתחילת היום כמבואר בשלחן ערוך 

  לאכילת המצה צריך להקדים שבע ברכות 
כתוב: שהאוכל מצה בערב   (פסחים, פ"י ה"א)בירושלמי  כו)

פסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו, והבא על ארוסתו 
בבית חמיו לוקה, כלומר: כאשר אוכל מצה בערב פסח,  

דם שהתארס ואין לו כח להתאפק, ובא על  זה דומה לא 
ארוסתו בבית חמיו. אבל לכאורה למה הביאו דוקא את 



 

הדוגמא הזאת, וכי חסר דוגמאות של חוסר איפוק?! אלא 
(כלה, פרק , שהרי אמרו חז"ל  (סדר האגדה)מסביר האבודרהם  

: כלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנדה. זאת אומרת: אם א)
לא בירך שבע ברכות, הרי היא   הוא קידש את אשתו, אבל 

עדיין אסורה עליו כל עוד שלא בירך שבע ברכות. והוא  
הדין כאן, אמנם המצה מהודרת וכשרה לאכילה, אבל  
לפני שהוא אוכל אותה, צריך לברך שבע ברכות: בורא  
פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, שהחיינו, בורא פרי 

ומה   האדמה, אשר גאלנו, המוציא, על אכילת מצה. 
רעבים,  שקורה בדרך כלל, מגיעים לערבית של ליל פסח

כי מצה לא אכלו כל היום, וחמץ אסור באכילה משעות  
ים את המזמור של פסח "ְרֵעִבים ַּגם אקורכש , והבוקר 

, אומר לך: דוד  (תהלים קז, ה)ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף" 
.. אמנם  המלך ע"ה כתב בול מה שצריך להגיד בעת הזאת.

חשוב לאכול גם בערב פסח כדי שלא לבוא רעבים לליל  
הסדר. הלא מצה עשירה, מותר לאכול בערב פסח, כי  
במצות האלה לא יוצאים ידי חובה בליל הסדר כמבואר 

  , כי צריך "לחם עוני", וזה לחם עשיר.  (פסחים לו.) בגמרא 
  זכר לקרבן חגיגה  –ביצה 

אבל בגלל ריבוי ההכנות, אנשים לא מספיקים לאכול,    כז)
ולכן הם לחוצים לסיים את ההגדה. כדי שיוכלו לנהל את  
הסדר בנחת, כדאי להשתמש בפיתרון הזה. יש אדם  
שאומר: למי יש זמן להתעסק בעוד איזה מנה, אנחנו  
רוצים להספיק את ההגדה. אבל רבותי! הדבר הזה שווה!  

ע שעה על 'עזרה הראשונה' דקות רב 10מי שמשקיע 
הזאת, מרויח שאחר כך בני הבית רגועים, ועל מי מנוחות  
ינהלני. יכול אחר כך לנהל את הסדר בשובה ונחת.  
לוקחים את הביצה, ואומרים "זכר לקרבן חגיגה", ומברך 
עליה "שהכל נהיה בדברו", ולבסוף מברך עליה ברכה  

לעשות את  . אבל צריך לשים לב,גאחרונה "בורא נפשות" 
מה שאמרנו, מיד אחרי הקידוש, ומי שפספס את השלב  

(סימן הזה, הוא מגיע לדרך אל חזור... כי מרן השלחן ערוך  

כתב לענין שיעור אכילת הכרפס, וזה לשונו: יקח   תעג ס"ו)
, ומברך בורא פרי האדמה ואוכל,  פחות מכזיתמהכרפס 

רת לי . ולכאורה זה לא מובן, כי אם אמואינו מברך אחריו
מכזית, למה צריך להגיד גם שאינו  פחות שצריך לאכול 

מברך אחריו ברכה אחרונה, הלא הוא אכל פחות משיעור  
,  (שם, ס"ק יח)של ברכה אחרונה. אלא הסביר המגן אברהם 

כי בא השלחן ערוך לומר, שגם אם אדם טעה ואכל יותר 
מכזית, בכל זאת לא יברך ברכה אחרונה. וכן פסק מרן  

, בפרט על פי מה שכתבו  (סימן יח)"ת חזון עובדיה  ע"ה בשו
,  (סימן שמב), והרוקח (סוף סימן עח)בספר פרדס הגדול 

, שברכת בורא נפשות אינה חיוב (ברכות לה.)והריטב"א 
  גמור, ולכן במקום ספק יש לומר "שב ואל תעשה". 

  על מה מברכים בתוך הסעודה
בותינו המקום לספק, הוא מפני שיש מחלוקת בין ר כח)

הראשונים, על טעם זה שלא מברכים על המרור "בורא 

 
ימות השנה, אם אוכל פת הבאה בכיסנין בשיעור  ךאמנם בכל מש  ג

וירקות, או רביעית יין, והוא מתכנן לאכול סעודה, כזית, או פירות 
אינו מברך ברכה אחרונה על אכילתו, וכמו שפסק מרן ע"ה 

, (ח"א סימן פב), ובשו"ת יחוה דעת (ח"ב עמוד כז)בהליכות עולם 

ובשלחן    (ברכות מא:)פרי האדמה". הרי לפי המבואר בגמרא  
, אם אדם אוכל עלה של חסה בתוך (סימן קעז ס"א)ערוך 

הסעודה, צריך לברך עליו "בורא פרי האדמה", כמו  
שכאשר אדם אוכל מלפפון בתוך הסעודה, לא בתור סלט,  

ו ברכה ראשונה, וכמו שכתב בשו"ת בית דוד  שמברך עלי
שזהו כדין אדם שאוכל תפוח בסעודה,   (או"ח סימן פה)

שמברך עליו ברכה ראשונה בתוך הסעודה, אלא שזה  
". כי רק על דבר שבא ֵמֲחַמת  האדמה" וזה "פרי העץ"פרי 

את הפת, או  ללפתהסעודה לא מברכים, וכגון שזה בא 
בל על דבר שלא בא ֵמֲחַמת  את הסועד, א  להׂשביעשזה בא  

הסעודה, לא ללפת ולא להשביע, צריך לברך עליו, ולכן  
רק כאשר הירק מתלפת עם הפת, כמו אם ׂשם תפוח או  
מלפפון או עגבניה בתוך הלחם, אז לא מברכים ברכה  
ראשונה בתוך הסעודה, אבל אם אוכל את הירק בפני 
עצמו בתוך הסעודה, מברך עליו ברכה ראשונה וכמו  

, ובהליכות (ח"ה סימן יט)שכתב מרן ע"ה בשו"ת יחוה דעת 
. יש כאלה שאוכלים עלי חסה בין מנה  (ח"ב עמוד לז) עולם 

למנה, כדי לאוורר את עצמו, או כדי להשקיט את  
המצפון... לפי הדין, צריך לברך עליו ברכה ראשונה.  
וממילא נשאלת השאלה: למה לא מברכים ברכה ראשונה  

ם בתוך הסעודה. בשלמא כאשר אנחנו  על המרור שאוכלי
החסה עם   – אוכלים את ה"כורך", אוכלים את המרור 

הלחם, ולכן לא מברכים עליו, כי הוא מלופת עם הפת, 
אבל לפני כן יש את המרור, שאז אנחנו אוכלים את החסה  

  לבדו, ולמה לא מברכים עליו בורא פרי האדמה. 
  ראשונהשני טעמים לזה שלא מברכים על המרור ברכה 

(פסחים קיד: ד"ה  יש לזה שני טעמים. רש"י והרשב"ם  כט)

, שברכת בורא פרי האדמה שבירך על וכתב פשיטא)
הכרפס, היא פוטרת את המרור. אבל הרא"ש בפסקיו  

, והתוספות (כלל יד סימן ה)ובתשובותיו  (פסחים, פ"י סימן כו)
,  ד"ה והדר)(שם קטו. תוספות , ר"י (ברכות מב. סוף ד"ה אי הכי)

כתבו, שלמרות שבדרך כלל זה    (סימן רפג עמוד קנג)והרוקח 
מחמת הסעודה, אבל כאן יש  שלא נחשב כדברים הבאים 

חובת היום לאכול את המרור אחרי המצה, שהרי הפסוק  
אומר: ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. לכן בליל  (במדבר ט, יא)

דה, ולכן לא  הסדר, המרור נחשב כדבר הבא מחמת הסעו
צריך לברך עליו. ויש נפקא מינה בין שני הטעמים. לפי 
הטעם של ר"י, לא משנה אם אכל בכרפס שיעור כזית או 
שלא אכל שיעור כזית, בירך ברכה אחרונה על הכרפס או 
שלא בירך, בכל אופן לא מברך על המרור ברכה ראשונה,  
  כי סוף סוף המרור פטור מברכה ראשונה. אבל לפי רש"י
והרשב"ם, שהכרפס הוא זה שפטר את המרור מברכה  
ראשונה, אם כן זהו דוקא כאשר לא בירך ברכה אחרונה  
על הכרפס, אז לא מברך ברכה ראשונה על המרור, אבל 
אם בירך ברכה אחרונה על הכרפס, צריך לברך ברכה  
ראשונה על המרור. לכן בא מרן השלחן ערוך והזהיר,  

אכל כזית, וגם אם אכל שכאשר אוכל את הכרפס, לא י

, ועוד מקומות. מכל מקום כאן שיש (חי"א סימן יד)ובשו"ת יביע אומר  
יברך ברכה אחרונה  הפרש של זמן רב עד שאוכלים את הסעודה,

 על הביצה והאורז שאוכל אחר הקידוש.
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כזית, לא יברך ברכה אחרונה. לפי זה, אם אדם יאכל את 
הביצה והדג שאמרנו אחרי הכרפס, יצטרך לברך על זה  
ברכה אחרונה, וברכה אחרונה סותמת לו את הכרפס 
שאכל קודם לכן, ובסוף הוא יסתבך עם המרור. ולכן  

ים החכם עיניו בראשו, מיד אחרי הקידוש, יביאו את הביצ
  ועוד איזה משהו לטעימה, והכל יבוא על מקומו בשלום. 

  סדר "ורחץ" 
אחרי שמסיימים עם העזרה ראשונה הזאת, יש לנו את   ל)

"ורחץ". רק לפני כן נסביר את השלב של ה"כרפס", ולפיו 
  (פסחים קיד.) נבין למה אנחנו עושים את ה"ורחץ". במשנה 

רק מבואר, שאחרי הקידוש קודם הסעודה, מטבלים י
שהוא    (שם:)במשקה ואוכלים. והטעם לכך, מבואר בגמרא  

בשביל שיהא היכר לתינוקות, כי בזה שאנחנו אוכלים ירק 
קודם הסעודה, בשונה מכל שאר ימות השנה, הילד  
מתעורר לשאול: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, 
שבכל הלילות אין אנו מטבלין אפילו פעם אחת, והלילה  

מנם אצל המרוקאים אין קושיא כזאת,  הזה שתי פעמים. א
רא כי תמיד לפני הסעודה אוכלים טיבולים... אבל בגמ

ריטיב לפני הסעודה...  משמע שלא היו רגילים לעשות אפ
זהו אחד מהמנהגים שהנהיגו חז"ל לנהוג בליל הסדר  
כלפי הילדים, ולגרום להם לשאול שאלות. ומאחר  

לכן אנחנו  שאנחנו הולכים להטביל את הכרפס במשקה, 
צריכים ליטול ידים קודם לכן, כי כל דבר שטיבולו  

  (פסחים קטו.) במשקה צריך נטילת ידים כמבואר בגמרא 
. אבל בגלל שרגילים בדרך  (סימן קנח ס"ד)ובשלחן ערוך 

מיד אחר הקידוש, לכן צריך  עם ברכהכלל ליטול ידים 
למנות מישהו שיעמוד ליד הברז ולהזכיר לבני הבית, 

ילת  , כי לא מברכים "על נט"בלי ברכה"דים אבל ליטול י
וכמבואר בשלחן ערוך  ידים" על דבר שטיבולו במשקה 

  .  (שם) 
  סדר "כרפס" 

רק בענין דבר שטיבולו במשקה, כתב מרן ע"ה   לא)
: כי ישנם שלשה אופנים, (ח"א עמוד שלא)בהליכות עולם 

שכאשר מצטרפים שנים מהם, אין צריך ליטול ידים, כי 
פחות משיעור כזית.   א.תרי חומרי לא מחמרינן. ואלו הן: 

אם המשקה מבושל,   ג.אם אין הידים נוגעות במשקה.  ב.
או מבושל או כבוש. למשל: אם אוכל פחות מכזית,  

אינו והמשקה שבו הוא מטבל את המאכל הוא מבושל, 
צריך ליטול ידיו. והנה כאן המשקה שבו אנו מטבלים את 

אנחנו לוקחים לאכילת הכרפס אבל הכרפס אינו מבושל, 
פחות מכזית, וכל הממעט הרי זה משובח, כי יש בזה כמה  

  (סימן תפו)שיטות בשיעור כזית, כי אמנם מרן השלחן ערוך  
, שהכזית הוא  (חולין קג:)הביא להלכה את דעת התוספות 

גרם, לפי חישוב שכל   27בשיעור של חצי ביצה, והיינו 
גרם לכל היותר.  3וא דרהם, וכל דרהם ה 18ביצה היא 

,  (עירובין, פ"א ה"ט)אבל אי אפשר להתעלם מדעת הרמב"ם 
גרם וכמבואר  18ששיעור כזית הוא שליש ביצה, והיינו 

, ועוד מקומות, לכן נותנים (ח"א סימן טז)בשו"ת יחוה דעת 
לכל אחד עלה אחד קטן של חסה, כדי שלא יכנס לחשש  

ה בחזון  של חיוב ברכה אחרונה וכמו שכתב מרן ע"
, ונמצא שאם לא יגע (שם, עמוד מב. וברכות, עמוד ערב)עובדיה  

בידיו בתוך המים שבו מטבילים את הכרפס, הוא יהיה  
ת: גם פחות קולופטור מנטילת ידים, כי אז יצטרפו שתי 

מכזית, וגם שאינו נוגע בידיו. ולכן צריך להודיע לבני  
הבית, לשים לב, שכאשר מטבלים את הכרפס במים, 
שיגעו בידיהם בעלים הרטובים. מברכים על הכרפס 
"בורא פרי האדמה", ומכוונים בזה לפטור את המרור.  
ואפשר שאחד יברך ויוציא את כולם ידי חובה. ובאכילת 

  הכרפס לא צריך הסיבה.     
  למה כתוב "ורחץ" עם וא"ו 

למה בסדר הסימנים של ליל הסדר,   לב) שאלה מהקהל:
  ום בתוספת האות וא"ו? רחץ" רשורק הסדר של "

מרן החיד"א בספרו "שמחת הרגל" עמד על   תשובה:
השאלה הזו, והסביר בכמה אופנים. אחד מהם על דרך  

(בראשית כז, על הפסוק  (ב"ר סו, ג)שאמרו רבותינו במדרש 

יתן לך, יתן ויחזור  ו: ְוִיֶּתן ְל ָהֱאִהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים. כח)
וז לנו שירחץ ויחזור וירחץ,  ויתן לך. כך כאן, בא לרמ

ירחץ בכל השנה לדבר שטיבולו במשקה, ויחזור וירחץ  
בליל פסח לכרפס, ולא כאותם אנשים שלא מקפידים 
ליטול לדבר שטיבולו במשקה, ועוברים על הנפסק  

כתב, כי מליל הסדר    (סימן תעג ס"ק ו)בשלחן ערוך. גם הט"ז  
בכל   אנו לומדים תוכחת מגולה לאותם שלא מקפידים 

השנה ליטול לדבר שטיבולו במשקה, וכמובא בהליכות 
  . (פסח, ח"ב עמוד לו) , ובחזון עובדיה (שם)עולם 

  הטעם שלוקחים דוקא "כרפס" לטיבול ראשון 
מדוע לוקחים דוקא כרפס לטיבול  לג) שאלה מהקהל:

  ראשון, ולמה מטבילים את הכרפס במי מלח ולא במים?
כתב רבינו מנוח   הטעם שלוקחים דוקא כרפס, תשובה:

: כי הוא רמז לדרך בה התגלגלו עם (חמץ ומצה, פ"ח ה"ב)
ישראל למצרים, שהוא על ידי כתונת פסים, שיעקב נתן  

: אמר רב: (מגילה טז:)ליוסף הצדיק. וכמו שאומרת הגמרא 
בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף 

וזה  משאר אחיו, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. 
", ואותיות כרנרמז בכרפס, והיינו אותיות "כר" הם סוף "מ

(ש"א, צו אות  ים" וכמו שכתב הבן איש חי  פס"פס" הם ראש "

, כי אם ניקח את חכם אחדבשם וראיתי שהביאו . לב)
המילה "כרפס" ועל ידה נשים את המילה "מים", נקבל את 
המילה "מכר פסים", ובאמצע יש לנו את האותיות 
"כרפס", ובצד את האותיות "מים", שכאשר טובלים את 
ה"כרפס" ב"מים", זה מזכיר לנו את "מכר פסים". וטעם  
נוסף לזה שלוקחים בדוקא כרפס, הוא כמו שכתב  

, וזה  פרך   -ס  : כי זה אותיות  (סדר ההגדה ופירושה)האבודרהם  
מרמז על שישים ריבוא מעם ישראל שעבדו בפרך. עוד  
אפשר לומר: כי הכרפס נקרא גם סלרי, והוא גימטריה  

, סך הכל  250מכות, ועל הים  50, והנה במצרים לקו 300
  מכות.     300

  הטעם שמטבילים את הכרפס דוקא במי מלח ולא במים 
שמטבילים דוקא במי מלח. גם כדי להזכיר את   הטעם  לד)

הדמעות המלוחות, כי מרוב שהם בכו בזמן השיעבוד, הם  
כאילו טבלו במים שזהו דמעות המלוחות. אם אדם עונה  
תשובה כזאת, ינצל את ההזדמנות להסביר, על מה  
הדמעות האלה, איזה שיעבוד עם ישראל עבר באותה  



 

ר על עם ישראל,  תקופה. היו ארבע גזירות שפרעה גז
(שמות  : ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר  ראשונהגזירה  

: למילדות העבריות, ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן  שניה. גזירה א, יג) 
: ָּכל ַהֵּבן  שלישית . גזירה (שם טז) אֹתֹו ְוִאם ַּבת ִהוא ָוָחָיה 

: ִּתְכַּבד  רביעית. גזירה כב)  (שםַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו 
(שם  ָהֲעבָֹדה ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר 

. כנגד ארבע הגזירות הללו, יש לנו ארבע לשונות של  ה, ט) 
, וכנגד ארבע  (שמות רבה פכ"ו)גאולה כמבואר במדרש 

  לשונות של גאולה יש לנו ארבע כוסות, ארבע קושיות,
ארבע מצות על ידי חציית המצה האמצעית. הכל יש לנו  
רביעיות בליל הסדר. בליל הסדר אנחנו מזכירים לא רק  
את ההצלה שהיתה לעם ישראל, אלא גם את השיעבוד, כי  
אם אדם לא יודע את עומק הצרה שהוא היה בה, הוא גם 
לא יודע להעריך את ההצלה. צריך לזכור את השיעבוד  

מצרים. זה לא היה טיול שנתי... ולכן  שעם ישראל עבר ב 
  אנחנו מזכירים את זה במי מלח.  

  גר שמל ולא טבל כאילו לא מל
טעם נוסף מצינו בדברי הגאון רבי אליעזר פואה ז"ל   לה)

, וכן הוא גם (אמרי קודש בפירוש "כרפס")בפירוש הגדה שלו 
, על פי שמסופר במדרש  (סימן תקכב)בספר טעמי המנהגים  

: כי בני ישראל ביטלו את מצות מילה במצרים, ה) (ש"ר יט, 
: ּוְלֵלִוי ָאַמר ט)- (דברים לג, חחוץ משבט לוי וכמו שנאמר 

ֻּתֶּמי ְואּוֶרי, ִּכי ָׁשְמרּו ִאְמָרֶת ּוְבִריְת ִיְנצֹרּו, במצרים. 
והיה הקדוש ברוך הוא רוצה לגאלם ממצרים, ולא היה  

ש ברוך הוא למשה,  להם זכות בשביל לגאלם. קרא הקדו 
אמר לו: אני לא גואל אותם כשהם ערומים מן המצוות, 
אין דבר כזה! אני גואל אותם רק אם הם מוסרים את נפשם  
לעשות את המצוות, אני רוצה מהם שתי מצוות, דם פסח 
ודם מילה, שאלו הן שתי מצוות אשר עם ישראל מסרו את 

ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם  נפשם למענם, שהרי ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת 
, לוקחים שה שהמצרים עובדים (שמות ח, כב)ְוא ִיְסְקֻלנּו 

אותו, ושוחט אותו, וצולה אותו, ומורח את הדם שלו, וכי 
תה חשוב שהמצרים יעברו על זה בשתיקה?! זה היה סיכון  
גדול לעם ישראל. וגם צריכים לעשות ברית מילה רגע  

שה רבינו לעם ישראל, אחד לפני שיוצאים בחוץ. בא מ
אמר להם: רבותי! תדעו, עושים כבש על האש... מי רוצה 
להיות מנוי... מי לא?!... אומר להם משה: אבל צריך 

 (שם יב, מח)בשביל זה לעשות ברית מילה, שהרי התורה 
אומרת: ְוָכל ָעֵרל א יֹאַכל ּבֹו. אמרו לו: ברית מילה תעשה  

נו עוד מעט עומדים  אתה... מה זה ברית מילה... אנח 
לצאת לדרך, ואתה עושה לנו ברית מילה?!... ועוד בלי 

ליזציה... בא משה  יהרדמה, בלי חדר ניתוח, בלי סטר
רבינו להקדוש ברוך הוא, אומר לו: רבונו של עולם! אף 
אחד לא רוצה לעשות ברית מילה. אמר לו הקדוש ברוך 
 הוא למשה: תעשה את קרבן פסח. וכיון שעשה משה את
הפסח, גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם  
שינשבו בגן עדן, ומן הרוחות שבגן עדן הלכו ונדבקו  

(שה"ש ד,  באותו קרבן פסח שמשה רבינו הקריב, שנאמר 

: עּוִרי ָצפֹון ּובֹוִאי ֵתיָמן. והיה ריחו של הקרבן הולך  טז) 
יום במדבר. נכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו   40במשך 

מהפסח שלך,  חתיכה לו: בבקשה ממך, תאכיל אותנו 

אנחנו עומדים להתעלף פה... אמר להם: רבותי! חתיכה  
תמורת חתיכה... תעשו ברית מילה ותקבלו חתיכה. מיד  

רית מילה, והיה משה מל, ואהרן פורע,  הלכו ועשו ב
ונתערב דם הפסח בדם מילה, והקדוש ברוך הוא עובר 

(יחזקאל  ונוטל כל אחד ואחד, מנשק ומברך אותו, שנאמר 

: ָוֶאֱעבֹר ָעַלִי ָוֶאְרֵא ִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדָמִי ָואַֹמר ָל טז, ו)
. חיי בדם הפסח, חיי בדם ְּבָדַמִי ֲחִיי ָואַֹמר ָל ְּבָדַמִי ֲחִיי

כתב, שכאשר   (יו"ד, סימן רסח סי"ב)המילה. אלא שהרמ"א 
יהודי עזב את דת ישראל לדת אחרת, כשהוא חוזר  
בתשובה, אמנם הוא ישראל, אבל צריך לעשות איזה  
תיקון, על ידי שילך למקוה ויטבול, וכמו שאומרת הגמרא 

בר.  : כל הפורש מן הערלה, כפורש מן הק(פסחים צב.)
איש וטבלו עצמם בנילוס, ומשום    600.000וממילא הלכו  

שהיו ס' רבוא שטבלו, נעשו המים עכורים כמו מי מלח.  
  וזכר לזה, אנחנו טובלים את הכרפס במי מלח. 

  סדר "יחץ" 
מצות  3אחרי הכרפס יש לנו את ה"יחץ". יש לנו  לו)

בקערה, כיון שצריך לברך על המצה כשהיא פרוסה, שהרי  
אומרת: ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות   דברים טז, ג)( התורה  

: מה עני דרכו  (פסחים קטו:) . ואומרת הגמרא ֶלֶחם עִֹני
בפרוסה, אף כאן בפרוסה. ואם היה רק שתי מצות, ישאר  
לנו רק מצה וחצי, והלא צריך שיהיה לנו גם "לחם משנה"  

 מצות, וכאשר האמצעית 3כמו בכל שבת, לכן יש לנו 
חצויה יש לנו גם "לחם עוני", וגם "לחם משנה". אמנם  

חוצים את המצה    (סימן רפג)והרוקח    (עשין מא)לדעת הסמ"ג  
, משום שאין מעבירין על המצוות כמבואר העליונה
(רמז  , המרדכי  (סימן תקכה). אבל הראבי"ה  (פסחים סד:)בגמרא  

כתבו לחצות את המצה   (פ"י סימן ל), והרא"ש תריא) 
, ואין בזה משום מעבירין על המצוות, כי אין האמצעית

מצוה בחציית המצה לשנים, וגם שמניחים את הראשונה  
בשביל ברכת "המוציא" וברכת "על אכילת מצה", וכן  

. גם על פי הקבלה  (סימן תעג ס"ו)פסק מרן השלחן ערוך 
חוצים בדוקא את המצה האמצעית וכמו שכתב רבינו 

, כי השלש מצות פג סע"ב)(דף האר"י ז"ל בשער הכוונות 
רומזות לשלש ספירות, חכמה בינה דעת, והאמצעית כנגד  
"בינה", והבינה נקראת אות ה', והיא מורכבת מציור של  
שתי אותיות ד' על ו', ולכן פורסים את המצה האמצעית 
בצורת דל"ת וא"ו. את החלק הגדול בצורת וא"ו מצניעים 

מניחים בין שתי  לאפיקומן, ואת החלק הקטן בצורת דל"ת  
המצות. את החלק הגדול מצניעים לאפיקומן, כי יש חשש  
שמא ישכח ויאכלנו, וכמו שכתב בעל הכנסת הגדולה  

  .  (אות רמד) "פסח מעובין"בספר 
  מנהגו של מרן ע"ה

רק לפני שמחביאים את האפיקומן, מניחים אותה   לז)
בתוך איזה טלית על הכתפיים, והאבא שואל את הילד:  
מאיפה באת? והוא עונה לו: באתי ממצרים. לאן אתה 
הולך? לירושלים. ויש כאלה מהדרים, אומר לו: מאיפה 
באת? ממצרים. איך היה במצרים? אומר לו: אל תשאל  
מה עושים לנו שם, פרעה הרשע הזה שחט לנו את הילדים 
שלנו, איך העביד אותנו קשה... אומר לו: נו, ומה יהיה?  

', בא משה רבינו ואמר לנו שיהיה  אומר לו: ברוך ה
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בסדר... ואז כל אחד מהילדים מספר משהו. מקדישים לזה  
רבע שעה עשרים דקות, אבל זה מעורר את הציבור, 

  ומוסיף נופך יפה במהלך ההגדה. 
  סדר "מגיד" 

לאחר שסיימנו עם חציית המצה האמצעית, אנחנו   )חל
עוברים ל"מגיד", שהיא גולת הכותרת של ליל הסדר,  
מצות ''ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֶאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ָבם, ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה''' 

, "ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה  ת י, ב)(שמו
. אם אנחנו שמים לב, (שם יג, ח) ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" 

אפילו משה רבינו לא נזכר בכל ההגדה. בספר חפץ חיים 
(שם, בהערות "מעשי למלך"  (פרשת בהעלותך)על התורה 

שעת אמירת ההגדה, החפץ חיים , הביא שפעם ב עמוד קצט)
הסב את תשומת לבם של המסובים, על העובדה כי בכל 
ההגדה לא נזכר אף פעם שמו של משה רבינו, למרות שכל  
הנס של יציאת מצרים נעשה על ידו, ואמר: כי זה בא  
ללמדנו כי רצון יראיו יעשה, ומכיון שמשה רבינו היה עניו  

ה שלא נזכר שמו  מכל האדם, לכן גלגלה ההשגחה העליונ
על הנס. אבל הטעם העיקרי הוא, כמו שהביא בשו"ת  

בשם הגאון מוילנא, כי   (ח"א או"ח סימן כג) רביד הזהב 
המטרה שלנו בליל הסדר, הוא להוביל את כולם לזכור  
שיש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה גם חוזר בכל  

,  (שמות ח, ו)ּו ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֵהינ ְלַמַען ֵּתַדע עשרת המכות, 
ִּכי  ְלַמַען ֵּתַדע, (שם יח)ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ  ְלַמַען ֵּתַדע
ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה' ֵּבין ִמְצַרִים   ְלַמַען ֵּתְדעּון,  (שם ט, כט)ַלה' ָהָאֶרץ  

. הרי כולם היו עובדי אלילים, (שם יא, ז)ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל 
ולם, שיהיה ברור והקדוש ברוך הוא בא לעשות סדר בע

לכל העולם כולו, מי הוא זה ששולט בכל כוחות הטבע,  
  במים, באדמה, באויר, בבעלי חיים, ובכל דבר ודבר. 

  חידוד האמונה בבורא עולם 
זה אחד מהטעמים, שהקדוש ברוך שלח את משה   )טל

חוץ מכבודו של משה, וכמו שהוא   –רבינו, שהיה עילג 
, ְוֵאי (שם ד, י)ַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי עצמו העיד ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוכְ 

. אמר לו משה  (שם ו, יב) ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים 
להקדוש ברוך הוא: תשלח אחד כמו ביבי, אינטלגנט, יודע  
לדבר, רהוט על הכיפאק... מה אתה שולח לפרעה איזה 

פפפפרעה... אבל אחד מגמגם, בא אצל פרעה, עושה לו 
באמת, אם הקדוש ברוך הוא היה שולח אחד שהלשון שלו  

שיש לנו,   טרהוט, כולם היו אומרים: בזכות הדיפלומ
בזכות הנציג שיש לנו, הצליח לשכנע את אובאמה, אז את 
פרעה לא יצליח לשכנע?!... בא הקדוש ברוך הוא ואומר  

ם ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש  למשה רבינו: ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּו
. וכי אתה חושב  (שם ד, יא) אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהא ָאנִֹכי ה' 

שפרעה ישתכנע מאחד שיש לו כושר דיבור, הרי מי שנתן  
ה'! וכמו שהקדוש ברוך   –לו את הכושר דיבור הזה, זה אני  

יכול לתת לאדם כושר דיבור כדי לשכנע, יכול הקדוש  
שתכנע בלי כושר דיבור. וזה מה  ברוך הוא לדאוג שהוא י

שהיה בסוף, פרעה לא הבין בדיבור, קיבל מכות עד  
שהשתכנע... וכל הסיפור של יציאת מצרים בא להוביל  
אותנו לאמונה אחת, ולחזק בליבנו את האמונה שרק בורא  

  עולם הוא מכוון ומנהיג את העולם כולו. 

  דין "שומע כעונה" באמירת ההגדה
א צריך שכולם יוציאו בפה, אלא יש  באמירת ההגדה, ל   )מ

לנו דין "שומע כעונה", והקורא מוציא את השומעים ידי 
כתב,    (שו"ת, סימן י ד"ה ואין)חובתם. אמנם המהר"ם אלאשקר  

  (סימן סב ס"א) שצריך דוקא להוציא בפה. אבל הפרי חדש 
  (שו"ת, סימן מא ד"ה ראה) חלק עליו, וגם רבי אליהו מזרחי 

ור יציאת מצרים מפי חבירו, יצא ידי  כתב, שהשומע סיפ
(ברכות מה: חובה, וכמו כל שומע כעונה המבואר בתלמוד 

הוכיח    (פסח, ח"ב עמוד מז). מרן ע"ה בחזון עובדיה  וסוכה לח:) 
וגם מדברי רבותינו הראשונים,  (פסחים קטז:)כן מהגמרא 

כמו: המאירי, רבינו ירוחם, והרא"ש ועוד, וכך כתב גם 
, ולכן די באמירת (סוף סימן כא, בהערה)בדיה בשו"ת חזון עו

ההגדה על ידי בעל הבית וראש המשפחה, וכל שכן אם 
הוא תלמיד חכם ומוסיף והולך בסיפור יציאת מצרים 
כמעיין המתגבר, לא צריך להפסיק אותו כדי שכל אחד  
יאמר לבנו, אלא השומע כעונה. אבל יש משפחות 

ורא קטע  שנוהגים אצלם, שכל אחד מבני הבית ק
  מההגדה, וכך נהג מרן ע"ה בביתו.  

  שימת לב לשלשה דברים בעת ההגדה
רק צריך לשים לב לשלשה דברים. דבר ראשון,   מא)

שהקורא יהיה מעל גיל בר מצוה, כדי שיוכל להוציא 
אותנו ידי חובה מדין "שומע כעונה". הנשים, אמנם הן  

ן  חייבות בקריאת ההגדה וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת חזו
על פי מה   (שם, עמוד נב)ובחזון עובדיה  (סימן כ)עובדיה 

ועוד ראשונים, אבל עדיף יותר,  (מצוה כא)שכתב החינוך 
שכאשר הגיע תורה של האשה לקרוא, שיקרא יחד עימה  
ובפרט שאנחנו רוצים לסמוך על הקורא שהוא יכוין גם 
להוציא ידי חובה, כי שומע ומשמיע יחדיו מכוונים  

. מצד דין "קול באשה  (סימן תקפט ס"ח) חן ערוך  כמבואר בשל 
(אה"ע, סימן ובשלחן ערוך    (ברכות כד.)ערוה" המבואר בגמרא  

אין בעיה, כי כאן האשה לא שרה, ומותר לשמוע   כא ס"א)
(ברכות  קול אשה כאשר היא לא שרה וכמו שכתבו הרשב"א  

, (ברכות, אות פ), המרדכי (שם, ד''ה צריך), המאירי כד.)
. דבר שני, כאשר מגיעים (תפלה וק''ש, סימן ז)והאשכול 

לקטע של "כנגד ארבעה בנים דברה תורה", לא לתת לכל  
ע אחד, כי בסוף נהיה מזה חוכא  אחד לקרוא קט 

ואיטלולא, וכל אחד יורד על השני, וזה לא הזמן בליל 
הסדר... ולכן צריך לתת לאותו אחד לקרוא שני קטעים,  

  חכם ורשע, תם ושאינו יודע לשאול.  
  הפסק בדיבור בשעת ההגדה

דבר שלישי, צריך להדגיש לכל בני הבית, להטות   )במ
איזה אחד שמתעסק   אוזן קשבת לקורא. לפעמים יש

במשהו אחר, ואמנם מצד ההלכה אין איסור לדבר בשעת  
, ורבי חיים (לב דוד פרק ל)ההגדה וכמבואר מדברי החיד"א 

, אבל לכתחילה  (סימן ד אות יד)פלאג'י בספר מועד לכל חי 
צריך להיזהר שלא להתעסק בשום דבר בזמן ההגדה אלא  

(שם, עמוד יה לצורך גדול וכמו שכתב מרן ע"ה בחזון עובד

. כמובן, לא (דף יא.) בשם המהרי"ץ בסידור עץ חיים  נז)
לעשות את זה חס ושלום מעיק מציק ומכביד, אבל  

(פרשת בא דף מ  להסביר את זה בנועם. הלא הזוהר הקדוש 

כתב: כי כל אדם שמספר את סיפור יציאת מצרים  ע''ב)



 

בשמחה, מזומן הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא,  
ברוך הוא שמח בסיפורו, ובאותה שעה מכנס  והקדוש 

הקדוש ברוך הוא את כל הפמליא של מעלה, ואומר להם:  
לכו ושמעו את סיפור השבח שלי שמספרים בני, ושמחים  
שהוצאתים ממצרים, ואז כל מלאכי השרת מתקבצים 
ובאים ומתחברים עם ישראל, ושומעים שמספרים 

ים להקדוש  בשמחת הגאולה של אדון העולם, ובאים ומוד
ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות שעשה לעם ישראל, 
ומודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ ששמחים  
בישועתו. ע"כ. ולפיכך צריך להקדיש את הזמן הזה  
לקריאת ההגדה והפירושים, ולא טוב להתעסק בדברים 

ועד יש מספיק זמן בשביל  אחרים בזמן הזה. בחול המ
  לקשקש... 

הזמן על חידושים שאין להם שייכות  לא לאבד את 
  למצרים 

רק צריך לשים לב, שלא לאבד את הזמן על כל מיני  )גמ
חידושים שהם לא ממש קשורים לסיפור יציאת מצרים. 

רבי אליעזר    –כמו למשל: מה שמסופר בהגדה על התנאים  
ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון  

בכל אותו הלילה. יש כאלה שרק   שהיו מסובין בבני ברק
על המעשה מתחילים לדרוש לך שעה שלימה... אמנם  
עצם המאמר הזה, יש לו שייכות ליציאת מצרים, שהרי  
לכאורה למה רק התנאים הללו נתאספו, איפה רבי יהודה,  
ואיפה רבי מאיר, ואיפה רבי יוסי, ואיפה כל שאר התנאים.  

בים, כהנים,  אלא זה מפני שהתנאים הללו היו מעור
לוויים, ישראלים, וגרים. רבי יהושע היה לוי, והוא רבי 

. רבי אלעזר בן עזריה  (ערכין יא. קידושין כז:)יהושע בן חנניא 
. רבי עקיבא  (פסחים עב. קידושין עא:) ורבי טרפון היו כהנים 

(שער הגלגולים  , מבני בניו של סיסרא  (ברכות כז.)היה בן גרים  

אליעזר היה ישראל. והמכנה המשותף  , ורק רבי  הקדמה לד)
של כהנים לוויים וגרים, שהם לא עבדו במצרים, כי 
הכהנים מזרעם של שבט לוי, ויוסף כבר נתן פטור לכהני  

: ַוָּיֶׂשם אָֹתּה יֹוֵסף ְלחֹק ַעד  (בראשית מז, ה)הדת, וכמו שנאמר  
ְדַמת  ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל ַאְדַמת ִמְצַרִים ְלַפְרעֹה ַלחֶֹמׁש, ַרק ַא 

ַהּכֲֹהִנים ְלַבָּדם א ָהְיָתה ְלַפְרעֹה. וממילא גם כשהתחיל 
השיעבוד היו פטורים מהעבודה במצרים. והגרים, הרי  
ההורים שלהם היו גויים, ובטח לא עבדו במצרים, וזה מה  
שבא בעל ההגדה לומר לנו, כי אפילו שהם לא היו  
  בעבודה של מצרים, אף על פי כן הם חלק מעם ישראל

וחייבים לספר בסיפור יציאת מצרים. אבל יש עוד דברים, 
כמו: למה היו מסובין דוקא בבני ברק, מה הדגש בבני  

  . דברק, או על ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע 

 
החכם אומר: ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֵהינּו  ד

? והוא מקבל שיעור יפה: ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח, ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  ֶאְתֶכם
? ובגלל ָלֶכםַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. והרשע שואל: ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת 

שהוא אמר "לכם", והוציא את עצמו מן הכלל, ַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת 
אִתי ִמִּמְצָרִים. ִלי ְוא לֹו.  ִשָּניו, ֶוֱאמֹר לֹו: ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבצֵ 

ְוִאּלּו ָהָיה ָׁשם, א ָהָיה ִנְגָאל. בקיצור, תן לו בוקס בשינים...  
ולכאורה לא מובן ההבדל ביניהם, שהרי גם החכם שאל: ַמה ָהֵעדֹות 

. ועל השאלה הזאת ֶאְתֶכםְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֵהינּו 
שלמים, למשל: רבי חיים אבולעפיה בספר מקראי   נכתבו ספרים

פירושים, ואדם יכול  113כתב על זה  (זבח פסח דף ד ע"ב)קודש 

  יתרון החכמה מן הסכלות 
  למה הצמידו את החכם ליד הרשע?   ) שאלה מהקהל:דמ

כתב: ְוָרִאיִתי ָאִני  (קהלת ב, יג)שלמה המלך ע"ה  תשובה:
  .ֶׁשֵּיׁש ִיְתרֹון ַלָחְכָמה ִמן ַהִּסְכלּות ִּכיְתרֹון ָהאֹור ִמן ַהחֶֹׁש
כאשר רוצים להבחין בין אור לחושך, צריך לעשות את 
הניגוד, וכמה שהניגוד הוא יותר בולט, שמים לב לאור.  
אם יש אור, ופתאום מכבים את האור, נהיה חושך מוחלט,  

ים להבין כמה האור הועיל לנו, אבל אם  ואז מתחיל
מעמעמים את האור לאט לאט, ולאט לאט מתרגלים 
לחושך, לא יודעים להעריך את האור. גם כאן, אם היינו 
עושים סיבוב, ומגיעים לרשע דרך התם ושאינו יודע  
לשאול, היינו מתרגלים ולא היינו זוכרים להעריך את 

  החכם.   הערך של החכם, ולכן שמו את הרשע ליד
  אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן 

לא לחינם אנחנו רואים בתורה ארבעה מקומות  )המ
שהוזכר בהם "בן" בענין סיפור יציאת מצרים. ְוָהָיה ִּכי  

.  (שמות יב, כו)ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם  ְּבֵניֶכם יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם 
ּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי  ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹר ַּבֲעב ְלִבְנ ְוִהַּגְדָּת 

ָמָחר ֵלאמֹר    ִבְנ. ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְל  (שם יג, ח)ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים  
ַמה ּזֹאת ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית 

ָמָחר ֵלאמֹר ָמה ָהֵעדֹת  ִבְנ . ִּכי ִיְׁשָאְל (שם יג, יד) ֲעָבִדים 
.  (דברים ו, כ) ִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֱאֵהינּו ֶאְתֶכם  ְוַהֻח 

וזה בא ללמד אותנו, שלכל אחד מהילדים צריך לדבר לפי 
השפה שלו, לפי הראש וההבנה שלו. ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול,  
ַאְּת ְּפַתח לֹו. לכאורה היה צריך לומר או "את פתחי לו" או 

", אלא בא ללמד את האבא, שידבר הרבה  "אתה פתח לו
ויסביר לו הכל מא' ועד ת', וכמה שידבר יותר כמו אשה  
שלא מפסיקה לדבר, בסיפור יציאת מצרים כמובן, זו  
מצוה חשובה. וכמו שאנחנו רואים בתשובה לבן החכם.  
הנה הבן החכם שאל על כל הלכות הפסח, ואילו התשובה  

ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר  שהוא מקבל, היא תשובה ספציפית, 
ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן. שאין לומר אחר אכילת קרבן פסח אפיקו 

, מפני שצריך (פסחים קיט:)מיני מתיקה כמבואר בגמרא 
להשאיר את טעם המצה בפיו. ולכאורה, למה לא עונים 
לו על כל מה שהתכוין בשאלתו. אלא באמת, כוונת בעל 

ֵאין  עד ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ההגדה לומר: ַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו
ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן, זאת אומרת: תסביר לו את 
הכל מתחלת הלכות הפסח, ועד ההלכה האחרונה שהיא  

  על איסור אכילת מיני מתיקה אחר אכילת קרבן פסח.  
  מתחיל בגנות ומסיים בשבח

 ְּבָאְזֵנימרן ע"ה היה אומר על הכתוב: ''ְלַמַען ְּתַסֵּפר  )ומ
ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ", שכוונת התורה שכל אבא יספר דברים 

לשבת כל הלילה ולטחון רק את השאלה הזאת, אבל חבל לאבד את  
הזמן רק בדברים כאלה. ישמור את הדברים האלה למחרת בסעודה 

  או לחול המועד. 
(עמוד  מרן ע"ה בהגדה של פסח  הפשט הפשוט הוא כמו שהביא    אגב,

, שהחכם הזכיר שם שמים, שהרי אמר: ַמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים קמא)
ֶאְתֶכם? ובודאי שכאשר סיים ואמר    ֱאֵהינּוְוַהִמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'  

"אתכם", לא נתכוין להוציא את עצמו מן הכלל, אלא מפני שהוא 
(פסחים  קטן כמבואר בגמרא  עצמו קטן, ואין שוחטים את הפסח על ה

 , לכן אמר "אתכם", ואילו הרשע לא הזכיר שם שמים.  צא.)
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שמתאימים לאוזן בנו. יש אחד שיש לו בן פיקח ומפולפל, 
יש לו קושיות ותירוצים, אבל יש אחד שיש לו בן קטן, ואם 

צה רברח לו ולא ייגיד לו פלפולים, או שירדים אותו, או שי
לשבת אתו שנה הבאה, ולכן צריך לספר לו ספורי 
מעשיות וכל מיני דברים יפים, כדי לעניין אותו. ראשית 
כל, צריך להתחיל לספר בגנות ולסיים בשבח כמבואר 

יש מחלוקת בין  (שם). אלא שבגמרא (פסחים קטז.) בגמרא 
האמוראים, על איזה גנות מדובר, אשר בה צריך להתחיל,  
רב אמר: "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו", 

  (שם)ושמואל אמר: "עבדים היינו". וכתבו רבינו חננאל 
, שהמנהג הוא כשתי  (פ"י סימן ל) והרא"ש  (שם) הרי"ף 

השיטות, ולכן מתחילים גם מזה שהיו אבותינו עובדי  
עבודה זרה, וגם על העבדות במצרים. מהצרה והיגון, 

ומסיימים בשבח לבורא עולם על   השיעבוד והפורענות,
  שגאלנו ממצרים.  

  וישרצו ששה או שישים 
: ּוְבֵני (שמות א, ז)בהגדה אנחנו מזכירים את הפסוק  )זמ

ה  ילוד ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִיְׁשְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד. ה
נכתבה בתורה בששה לשונות "ָּפרּו ַוִיְׁשְרצּו ַוִיְרּבּו ַוַיַעְצמּו  
ִּבְמאֹד ְמאֹד", וזה בא ללמד אותנו, שלא מדובר כאן על  

  (פיסקא יא) לידה רגילה, ובאמת שבפסיקתא דרב כהנא 
הובא מחלוקת בין אמוראים כמה ילדו במצרים, אחד  

נאמר אומר "ששה" בכרס אחד, והוא למד את זה ממה ש
"וישרצו", והשרץ הגדול הוא העכבר, והוא ממליט ששה  
בבת אחת. ואחד אומר "שישים" בכרס אחד, כי השרץ  

בפעם אחת. כנראה גם  60הקטן זה העקרב, והוא משריץ 
בכרס אחד, והפוריות היו   6כאן, העקרות היו יולדות 

(תהלים  בכרס אחד. הביאו על זה רמז מן הפסוק    60יולדות  

, אבל 6ראשי תיבות בגימטריה    ,ִקְרּבֵ ְּב   ַניִ ָּב   ַר ֵּב :  קמז, יג)
  .  60סופי תיבות בגימטריה 

  שנה  130שנה עבדו אולי  400במקום  
לא לחינם עשה הקדוש ברוך הוא את הדבר הזה, אלא    )חמ

שנה, כמו שנאמר   400מפני שגזר עלינו לעבוד במצרים 
: ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם  (בראשית טו, יג)

ָׁשָנה. ובסופו של דבר, עינו    ַאְרַּבע ֵמאֹותַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם  
(נדרים  שנה כמבואר בכמה מקומות    210אותנו במצרים רק  

, אבל גם זה רק ברוטו, שהרי כתוב  לב. ב"ר נז, ד. במדב"ר כג, ח)
: ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא, ורק אז  (שמות א, ו)

.  (שם ח) ַוָּיָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר א ָיַדע ֶאת יֹוֵסף 
תי מת יוסף. הלא כאשר יוסף עמד  עכשיו נעשה חשבון מ

:  (בראשית מא, מו) , וכמו שנאמר 30לפני פרעה, הוא היה בן 
ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני ַּפְרעֹה. התחילו שבע  

. אחרי 39. שנתיים רעב והוא בן 37שני השבע, והוא בן 
ן  שנתיים רעב ירדו יעקב ובניו למצרים. ויוסף מת והוא ב

: ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים.  (בראשית נ, כו) שנאמר    110
שאז ירדו אבותינו למצרים ועד שיוסף  39נמצא שמגיל 

שנה מתוך  71שנה. זאת אומרת, צריך להוריד  71מת זה 
שנים, ורק אז קם מלך חדש על מצרים.  139, יוצא 210

ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור  ֵסף  אבל גם זה ברוטו, כי כתוב: ַוָּיָמת יֹו
, ורק אז ַוָּיָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר א ָיַדע ֶאת ַההּוא

יֹוֵסף, וכמו שרבותינו אומרים, כי כל עוד שלא מתו כל 

השבטים, פרעה לא התחיל את השיעבוד. אמנם לא ידוע  
שנה. לכאורה תשאל:   139בדיוק כמה אבל לכל היותר 

שנה? אלא אומרים  400ש ברוך הוא אמר הרי הקדו 
רבותינו: ריבוי האוכלוסין השלים המנין. בזכות זה  

ילודה רבה, העבודה שהיו צריכים להספיק תה שהי
שנה. או קושי השעבוד   100-שנה, עשו ב 400- לעשות ב

(פרשת בא, דף השלים את המנין כמו שכתוב בזוהר הקדוש 

ות לעם ישראל  הקדוש ברוך הוא נתן לפרעה לעש ,לט:)
עינוי יותר ממה שהיה יכול להיות, וכיון שהאיכות של 
העינוי היה יותר גדול, זה חסך לעם ישראל את מנין  
השנים. וכל זה עשה עילת העילות וסיבת הסיבות, כדי  
שיצאו בדיוק ברגע הנכון. כי אם חס ושלום היו מתעכבים 

  שערי טומאה, וב"מ לא היו  50- עוד קצת, היו מגיעים ל
בשם  (ח"ב, דרוש ב) יכולים לצאת וכמו שהביא הבית הלוי 

  האר"י ז"ל. 
  בעדרי עדרים  –בעדי עדיים 

אחר כך אנחנו מזכירים בהגדה את הפסוק ֶׁשֶּנֱאַמר   )טמ
: ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתי, ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי (יחזקאל טז, ג) 

מאוד להאריך בדבר הזה,   ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים. חשוב
: כי כאשר  (סוטה יא:)ולספר לילדים את מה שכתוב בגמרא  

, היו  (שמות א, כב)פרעה גזר ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו  
הנשים אומרות: מה אני עכשיו הרה עם ששה תינוקות,  
וכאשר אלד אותם, יבוא איזה גוי רשע ויהרוג אותן. לכן  

(שה"ש  ת ויולדות בשדה, תחת עץ התפוח שנאמר  היו הולכו

: ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרִּתי ָׁשָּמה ִחְּבַלְת ִאֶּמ ָׁשָּמה ִחְּבָלה  ח, ה)
ְיָלַדְת. שמה הגיעו חבלי הלידה לאמך. היתה יולדת שם, 
עושה להן 'מי שבירך', ונפרדת מהן בנשיקות והולכת  

רואים אשה הרה  הביתה. הרשעים הללו, כאשר היו 
שהולכת לשדה עם בטן מליאה וחוזרת ריקנית, הבינו  
שהתינוקות נמצאים שם, אבל רק היו מגיעים לתינוקות,  
הקדוש ברוך הוא עשה נס, והיו התינוקות נבלעים 
באדמה. מיד היו מביאים מחרשות, טרקטורים, שופלים, 
  קונגו, ומתחילים לחרוש, אבל שום דבר! ַעל ַּגִּבי ָחְרׁשּו 

וכשהיו המצרים  (תהלים קכט, ג)חְֹרִׁשים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם 
מתייאשים היו חוזרים בחזרה למקומם, ופתאום "ְּכֶצַמח  
ַהָּׂשֶדה ְנַתִּתי", כמו שהצמח יוצא מהאדמה, כך התינוקות  
היו מבצבצים ויוצאים מהאדמה, והיה מוציא להם הקדוש  

מן להם שמן, דבש,  ברוך הוא מתוך האבנים שהיו שם, ומז 
:  (דברים לב, יג)וחלב, ומזה היו ניזונים וגדלים שנאמר 

ַוֵּיִנֵקהּו ְדַבׁש ִמֶּסַלע ְוֶׁשֶמן ֵמַחְלִמיׁש צּור. וכיון שהיו נעשים  
גדולים בקומת הגוף, באו לבית של הוריהן, ודופקים 
בדלת בהפתעה, שלום אבא, שלום אמא... ומספרים 

רו שם, וכמו שנאמר: ַוִּתְרִּבי להורים את כל החוויות שעב
ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים, אל תקרי בעדי עדיים, אלא 
בעדרי עדרים, כי היה עדר של ששה, ויש עדר של  

  שישים... 
  והמה ביקשו חשבונות רבים 

אם כך, למה היה צריך לשים את משה   ) שאלה מהקהל:נ
  רבינו בתיבה? 

משה רבינו, היה אתו משהו מיוחד כמו שמספרת   תשובה:
. הלא הסיבה לזה שפרעה גזר להשליך ליאור (שם) הגמרא  



 

את כל הבן הילוד, הוא מפני שאמרו לו האצטגננים, אלו  
החוזים בכוכבים, שהם רואים כוכב שיורד לעולם, מושיען  

ולך להפוך לך פה את הכל, ורק יש לו של ישראל, וה
חולשה אחת, בזה שהוא הולך ללקות על ידי מים. מיד קם 
פרעה ואמר: ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו ְוָכל ַהַּבת  

, ולמצרים היו רשימות, והם ידעו בדיוק  (שמות א, כב)ְּתַחּיּון  
רים מתי כל אשה מעוברת צריכה ללדת, וכשהיו משע

שהיא כבר ילדה, היו לוקחים תינוק ועוברים בבית של 
היולדת, וצובטים את התינוק, והוא מתחיל לבכות, ואז 
היו מגלים איפה התינוק החדש מתחבא. אבל משה רבינו 

להריון, ואמו יכלה להצפין אותו  6-ע"ה נולד בחודש ה
: ַוִּתְצְּפֵנהּו  (שמות ב, ב)חודשים כמו שנאמר  3בבית עוד 

ָׁשה ְיָרִחים. אבל א ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו, כי המצרים ְׁש 
עלולים לבוא ולקחת לה את הילד, מיד ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת 
ּגֶֹמא, ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת, ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד, ַוָּתֶׂשם 
ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיאֹר, לקחה תיבה, ומרחה אותו בזפת 

בחוץ, ושמה אותו בתוך התיבה, והשיטה אותו בנילוס.  מ
ואז באו האצטגננים לפרעה, ואמרו לו: זהו, אנחנו רואים 
בכוכבים, שהוא כבר נמצא במים. אמר פרעה: יופי, הנה  
הגזירה שלנו הועילה. ובזכות משה רבינו נתבטלה  
הגזירה. וזהו ניסי ניסים שעשה הקדוש ברוך הוא ישתבח  

ינוק שהיה מבוקש לפני שנולד, בסופו של  שמו, שאותו הת
דבר גדל לא פחות ולא יותר על הברכיים של פרעה,  

. אי אפשר לברוח מהקדוש  נוארמותוך מאה הגאולה בו
: ֲאֶׁשר ָעָׂשה  (קהלת ז, כט)כמו שאמר שלמה המלך  ברוך הוא,  

  ַרִּבים. ָהֱאִהים ֶאת ָהָאָדם ָיָׁשר, ְוֵהָּמה ִבְקׁשּו ִחְּׁשבֹנֹות 
  עינוי בני ישראל שלא כדרך הטבע

בהמשך ההגדה אנחנו מזכירים את הפסוק: ַוִיְּתנּו  )נא
:  יד) -(שמות א, יג, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כו, ו)ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה 

ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶר, ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם 
ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים, ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה, ֵאת ָּכל   ַּבֲעבָֹדה

לומדת   (שם)ֲעבָֹדָתם ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶר. הגמרא 
ֲעבָֹדָתם", שהיו   ָּכלממשמעות הריבוי של הפסוק "ֵאת 

מחליפין מלאכת אנשים לנשים, ומלאכת נשים לאנשים.  
רים לשטוף כלים, יש כאלה חושבים שהמצרים נתנו לגב

ולנשים נתנו לעבוד בבנין, אבל אם ככה, מה העינוי הגדול  
שהיה שם. אלא הסביר הבן איש חי בספר עוד יוסף חי  

כתב: כי כידוע גולגולת האשה חזקה וסתומה   (דרושים)
מעצם אחד, כדי שלא תינזק גולגולתה מקושי חבלי  

על  הלידה, ואילו גולגולת האיש בנויה משתי חלקים, אחד  
(בהגהתו לספר מבו"ש ש"ג ח"ב  גבי השני, וכמו שכתב המהרי"ץ  

. ולכן ראשו של הגבר חלש, וכאשר הוא נושא משא  פ"ד)
כבד, ישאהו על כתפו ולא על ראשו, כמו שאנחנו רואים 
שהסבל סוחב מקרר כבד, סוחב אותו על הגב, ואם הוא  
יסחוב על הראש, יתפרק לו הראש... אבל ראשה של 

וכאשר היא נושאת משא כבד, תישאהו על  האשה חזק, 
ראשה ולא על כתפה. באו המצרים, ושינו את ההרגל,  
והכריחו את הגברים לשאת משא על ראשם, היה אומר 
למצרי: אבל יתפוצץ לי הראש?! אומר לו המצרי: זה  
בדיוק מה שאני רוצה... ואת הנשים היו מכריחים לישא  

  שא. את המשא על כתפם, כדי שתתמוטט תחת המ 

  

  כאילו הוא עצמו יצא ממצרים 
בסיפור ההגדה, ראש הבית צריך להיות יצירתי קצת...    )בנ

: בכל דור ודור חייב (חמץ ומצה, פ"ז ה"ו)וכמו שכתב הרמב"ם  
כאילו הוא בעצמו יצא עתה אדם להראות את עצמו 

. צריך להמחיש לילד את מה שהיה  משעבוד מצרים 
עבדים, והיה אפשר במצרים. בזמנם עוד היה מצוי 

להמחיש לילד יותר את העבדות שלנו במצרים, אבל היום 
יש חוק נגד עבדים, אבל צריך בכל זאת להמחיש לילד את 
העבדות שהיה לנו במצרים, בלי תנאים, לא יכול לקבוע  
לעצמו מתי הוא ישן, מתי הוא אוכל, ומה הוא אוכל, אלא 

ו במצרים, הכל נקבע בידי האדון שלו, וככה אנחנו היינ
שלא היה לנו שום חירות ושום בעלות על הגוף שלנו, וגם 
לא על הנשמה שלנו, ואפילו לא על הילדים שלנו. אפילו 
את הילדים היו לוקחים ותוקעים אותם בתוך הבנין, כאשר  
היה חסר לבנים. צריך להמחיש בצורה מוחשית כמה  
שאפשר, כדי שגם הילד יתחבר לזה גם כן, וירגיש כמה  

  יך להודות לה' על זה שהוציא את עם ישראל ממצרים.צר
  ארמונו של פרעה הרשע 

גם צריך להמחיש את המכות שנתן הקדוש ברוך הוא   )גנ
על המצרים במצרים, מכת דם צפרדע וכו'. אמנם אפשר  
להגיד את זה גם בצורה יבישה, שכאשר בא משה רבינו 
לפרעה, ואמר לו בשם הקדוש ברוך הוא להוציא את עם 
ישראל ממצרים. אמר לו פרעה: לא רוצה. אמר לו: אין 
בעיה, יהיה לך מכת דם. וכך לספר את כל עשרת המכות,  
אבל מה יוצא מסיפור כזה יבש. צריך להמחיש ולתאר את 

מספר: כי   (ילקו"ש שמות סימן קפא)המכות. לדוגמא: המדרש 
כאשר משה רבינו בא עם אהרן הכהן ושבעים הזקנים  

הגיד לו לשלח את בני ישראל ממצרים, היה  לפרעה, כדי ל
מאברהם    100מכל צד, זה פי    100פתחים לארמון,    400לו  

פתחים, אבל ההבדל הוא, שאצל   4אבינו שהיה לו רק 
אברהם אבינו היית יכול להיכנס, אבל אצל פרעה, בכל  
פתח היה ג'ונגל שלם, אריות, דובים, נמרים, זאבים, 

לם מאולפים, מאומנים, ברדלסים, נחשים, עקרבים, כו
מכושפים, ורק מגיע בן אדם, מיד כולם קופצים עליו  
והורגים אותו. שבעים הזקנים, כאשר ראו ככה מיד ברחו,  
ונשארו רק משה ואהרן. וכאשר נכנסו משה ואהרן,  
נתקבצו כל הבעלי חיים הללו, וסובבים אותם, ומלחכין  

רעה,  את רגליהם, והתחילו ללוות אותם עד שבאו לפני פ
ובאותה שעה היה לפרעה יום של שמחה כמו יום הולדת,  
ובאו לפניו המלכים מכל קצוות תבל, לתת לו מתנות 

  70לכבוד היום השמח שלו, ופרעה יושב על כסאו בן 
  מדרגות, שמח וטוב לב, ופתאום נכנסו משה ואהרן. 

  

  עם עכברים לא הצליח להסתדר... 
אותם דומים   : באותה שעה, ראו(שם)אומר המדרש  )דנ

למלאכי השרת, ורום קומתן כארזי לבנון, וגלגלי עיניהם 
דומים לגלגלי חמה, וזקנות שלהם כאשכולות תמרה, וזיו  
פניהם כזיו החמה, ומטה האלהים בידם אשר חקוק עליו 
שם המפורש, ודיבור פיהם כאש שלהבת, מיד נפל פחדם  
עליהם. ראה אותם פרעה, התחיל כולו לרעוד ולפחד.  

תו פרעה הרשע, לא היה הולך לשירותים, כי היה אומר:  או
לי יאורי ואני עשיתיני. משוגע... אומר, אני עשיתי את 
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עצמי. ומאחר שהוא טען שהוא עשה את עצמו, היה  
שעות, והיה הולך ליאור רק לפנות   24מתאפק לשירותים  

בוקר כאשר כולם ישנים, אבל כאשר באו משה ואהרן,  
להיכנס לשירותים. נתן ריצה בכל   מרוב הפחד היה חייב

מדרגות... ורק שנבין את הפער, פרעה היה בגובה   70-ה
אמה, ומשה רבינו בגובה של עשר אמות... ובאותה שעה  
שהוא נכנס לשירותים, נזדמנו לו שנים עשר עכברים, 
והתחילו לנשוך אותו בכל צד מושבו... התחיל לצעוק איי 

חוץ. יצא פרעה משם,  איי איי... וכולם צוחקים עליו ב
ומיד הקשה הקדוש ברוך הוא את לבו, בא ישב על הכסא.  
כן משה ואהרן! מה אתם רוצים? אמרו לו: ּכֹה ָאַמר ה'  
ֱאֵהי ִיְׂשָרֵאל: ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוָיחֹּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר. אומר פרעה:  

א ָיַדְעִּתי ֶאת   ִמי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל?!
ה', ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל א ֲאַׁשֵּלַח! אומר להם פרעה: מעולם  
לא שלח לי אגרת שלום, ולא הביא לי דורון. אמר לו משה  
רבינו: פרא אדם... אתה אומר, לא ידעתי את ה'?! עם 
העכברים לא הצלחת להסתדר, עכשיו אתה רוצה 

! נעשה לך  להתעסק עם הקדוש ברוך הוא?! אין בעיה
היכרות אתו... תיכף אתה תראה בדיוק איפה הקדוש ברוך  
הוא שולט, גם במים, גם באויר, גם בבעלי חיים. וכך היה  
בכל המכות, שהקדוש ברוך הוא הראה לו שהוא שולט  

  שליטה מליאה על הכל!   
  מכת ערוב 

צריך לתאר איך היתה מכת דם, איך עם ישראל   )הנ
י שותה דם והיהודי שותה  התעשרו ממכת דם, איך המצר

מים למרות שזה מאותו הכוס, כך בשפה הכי פשוטה והכי  
ברורה. מרן ע"ה היה מתאר את מכת ערוב כפי שמובא  
במדרש, ומרחיב וממתיק את הדברים כדרכו. יש כאלה  
שחושבים שהמכות שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים 
היו בהדרגה ובאיטיות, כאילו בהתחלה היו המים  

פים, ואחר כך נהיו ורודים, עד שנהיו אדומים. לא!  שקו
אלא בבת אחת המים נהיו דם! וגם זה לא שהמים נהיו  
אדומים, אלא דם הכוונה לכדוריות אדומות ולבנות, ריח  
של דם, צבע של דם, טעם של דם, סירחון של דם, וכך כל  
מכה ומכה. במכת ערוב, בבת אחת מצרים נהפכה לג'ונגל.  

ונגל, כי היו גם חיות ים, שרצו להיות  אבל לא רק ג'
שותפים במצוה הזאת... לאכול ממצרי, כל כזית זו 
מצוה... הביאו את הדוב מהקוטב הצפוני, אבל הוא היה  
צריך אקלים קר, ולכן הקדוש ברוך הוא הביא להם את 

: ּוָמְלאּו  (שמות ח, יז)האדמה אשר הם עליה, וכמו שנאמר 
. פתאום ְוַגם ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה רֹב ָּבֵּתי ִמְצַרִים ֶאת ֶהָע 

באו להם השמפנזות עם העצים של הקוקוס, ועם כל מה  
שהם רגילים בג'ונגל. המצרי יוצא בחוץ, אומר: כל הכבוד  
לפרעה, איך עשה לנו פה בריכות, גינות... פתאום 
בהפתעה על הבוקר... הוא קורא ליהודי, אומר לו: תשמע,  

לי לאיזה טיול אביבי. אבל למצרי אין קח את הילדים ש
  20שלשה ארבעה ילדים, כי יש לו כמה נשים, והביאו לו 

ילדים... הולכים לגן העיר, ופתאום הוא רואה נחילים  30
של בעלי חיים, אריות, דובים, נמרים, פילים, שועלים, 

 
אגב, זהו היום היחיד שבו הנשים חייבות באמירת ההלל עם ברכה,   ה

ולכן כדאי שכל אחד ילמד את בני ביתו לגמור את ההלל בברכה 

זאבים, קרב אבוד מראש... אי אפשר אפילו להתחיל  
ה. קם היהודי, אומר וידוי, לחשוב איך ניצלים מדבר כז

אשמנו, בגדנו, ומתחיל לקרוא קריאת שמע, ואת סדר  
יציאת נשמה... והוא שומע את הבעלי חיים אוכלים 
ושותים, ולועסים, וקורעים לגזרים, והילדים של המצרי 
צועקים... והוא לא מבין איך אף אחד לא ניגש אליו, ִיּפֹל 

. הוא  (תהלים צא, ז)  ֵאֶלי א ִיָּגׁש ִמִּצְּד ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמינֶ 
מסתובב, והנה הוא רואה מחזה מדהים, החיות אוכלים 
רק את המצרים, ולא ניגשים אליו ולא לילדים שלו.  
להיפך, בא הילד היהודי, מושך בשערות של האריה,  
והאריה מחייך אליו... בא הילד השני, תופס את הנחש  

כול את כל הסעודה, בירכו וקופץ אתו... אחרי שסיימו לא
בורא נפשות... בא הפיל עם החרטום שלו, עושה ליהודי  
תנועה של שלום. ומתקדמים לסעודה הבאה... היה אומר 
מרן ע"ה: יהודי שהשתתף במחזה כזה, אין ספק שהוא לא 
ישכח אותו בחיים שלו. רואה איך הבעלי חיים יודעים מי 

ה לנו, איך הקדוש  זה יהודי ומי זה לא יהודי. זה רק מרא
ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל פרט שקורה  
בעולם הזה, וזה התפקיד שלנו להעביר את המוסר השכל  

  הזה. 
  הלל המצרי

לקראת סוף ההגדה, יש לנו את אמירת ההלל, והוא   )ונ
"הלל המצרי". ההלל הזה    (ברכות נו.)הנקרא בלשון רבותינו  

מחולק לשנים, שני הפרקים הראשונים אנחנו אומרים 
כחלק מן ההגדה, ושאר פרקי ההלל אנחנו אומרים לאחר  

(פסחים ברכת המזון על הכוס הרביעי וכמבואר במשנה 

ו לא מברכים על ההלל בליל הסדר  . ולכן אנחנקטז:)
. ומטעם זה אנחנו אומרים את (סימן תעג)כמבואר בטור 

ההלל בבית הכנסת, אחר תפלת ערבית וגומרים אותו 
בברכה, כדי שלא נצטרך לברך על ההלל שאומרים בסדר  

(סימן תפז ס"ד)ההגדה, וכמבואר בשלחן ערוך 
. ולכן טוב  ה

לכוין בברכת "לגמור את ההלל" שמברכים בבית הכנסת,  
לפטור את קריאת ההלל שאומר בביתו בסוף ההגדה  

. ולאחר  (פסח, ח"א עמוד רכז) וכמבואר בחזון עובדיה 
שמסיימים את ברכת "אשר גאלנו וגאל את אבותינו", 

  יושבים ושותים כוס שני בהסיבה. 
  סדר "רחצה" 

את סדר "רחצה". בו נוטלים ידים  לאחר מכן יש לנו )זנ
ברכה. ואז כדאי להזכיר לבני הבית, שלא לדבר מעת   עם

שנוטלים ידים עד שמסיימים עם ה"כורך" וכמבואר 
. כי בין נטילת ידים לברכת (סימן תעה ס"א)בשלחן ערוך 

כי טוב   (סימן קסו ס"א)המוציא, כבר כתוב בשלחן ערוך 
אחרי שכבר בירך  ליזהר בכל השנה ולא לדבר. אבל גם

"המוציא לחם מן הארץ", וברכת "על אכילת מצה", הרי  
הוא מכוין לפטור גם את הכורך, שהרי לפי דעת הלל הזקן  
צריך לכרוך את המצה והמרור יחד ולאכלן בבת אחת 

, ולא יוצא ידי חובה באכילת (שם קטו.) כמבואר בגמרא 
"מוציא מצה" שאכל בהתחלה, ועדיין הברכה נמשכת עד  
הכורך, ולכן יגיד להם מראש שלא לדבר. רק אם זה משהו  

לפני שמתחילים את ליל הסדר וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת יחוה 
  . ואם היא לא אמרה, ימתין עד שתאמר את ההלל. סימן לד) (ח"ה  דעת  



 

דחוף, ישתדל לרמוז, וימנע מלדבר. מה שקורה בדרך  
כלל ברוב הבתים, שכאשר מתחילים לאכול את המצה, כל  
אחד נותן את החוות דעת שלו על המצה, אם היא יותר 
טעימה משנה שעברה או פחות... אבל זה ישאירו לאחר  

שאנחנו אוכלים את המצה בהסיבה,  אכילת הכורך. בפרט  
כי בעיקר על זה כתוב   (סימן קע ס"ק א)וכתב מרן החיד"א 

שלא להׂשיח   (שם, ס"א)ובשלחן ערוך  (תענית ה.)בגמרא 
בשעת הסעודה, שמא יקדים קנה לוושט, ולכן צריך ליזהר  
בזה ביותר. וגם אחרי הכורך יזהר שלא להשיח בגלל 

מצרים רשאים לדבר,   הסיבה הזאת, אבל בסיפור יציאת
, וכמבואר בחזון  (קהלת ח, ה) כי ׁשֹוֵמר ִמְצָוה א ֵיַדע ָּדָבר ָרע  

  .  (שם, ח"ב עמוד קה) עובדיה 
  מצה" -סדר "מוציא

מצה". זו  -אחר כך אנחנו ניגשים לסדר של "מוציא )חנ
מצות עשה מן התורה לאכול כזית מצה בליל פסח כפי 

אְכלּו ַמּצֹת. אנחנו מקפידים : ָּבֶעֶרב ּתֹ(שמות יב, יח)שנאמר 
לקחת מצה שמורה משעת קצירה ועבודת יד בשביל  

(סימן תנג המצוה הזאת על פי מה שכתב מרן השלחן ערוך 

בסדר   (אות לו). והנה על פי מה שהסברנו לפני כן ס"ד)
"יחץ", נשאר לפנינו בקערה שתים וחצי מצות, שתי מצות 

ין "לחם עוני".  שלימות מדין "לחם משנה", וחצי מצה מד
אופן הבציעה הוא כך: תופס בידו את שלש המצות, מברך 
"המוציא לחם מן הארץ", ושומט את המצה התחתונה,  

רק המצה העליונה, והאמצעית  –ונשאר בידו מצה וחצי 
הפרוסה, ומברך "על אכילת מצה". אבל מאחר שיש  
מחלוקת בין הראשונים, על איזו מצה חלה ברכת "על  

, אם על העליונה או על האמצעית הפרוסה,  אכילת מצה"
, שיקח כזית מכל  (סימן תעה ס"א)לכן כתב מרן השלחן ערוך  

אחד, מהפרוסה והשלימה, ויאכל אותם בהסיבה. אבל כל  
זה שייך רק כאשר אדם עושה ליל הסדר לבדו, כי אז יכול  
לקחת כזית מזה וכזית מזה, אבל אם רוצה לחלק לכולם  

מצות והמה לא יכלו, ולכן אין מנוס  שני כזיתות, יכלו ה
אלא להכין קופסא של מצות עבודת יד, ולחלק לכל אחד  
כזית מצה. רק שבאופן כזה לא חייב לאכול שני כזיתים, 
כי כל הענין לאכול שני כזיתים, הוא מפני שאין אנחנו  
יודעים על מה חלה ברכת "על אכילת מצה", אבל אותו 

מהפרוסה, אלא רק  אחד שלא לוקח לא מהשלימה ולא 
חתיכה קטנה משום "חיבוב מצוה", אבל את הכזית הוא  
מקבל מהקופסא, לא צריך שיאכל שני כזיתים, אלא די 

  . (פסח, ח"ב עמוד סו) בכזית אחד כמבואר בחזון עובדיה 
  שקילת כזיתות המצה לקראת ליל הסדר 

אם אדם לא יודע לשער שיעור "כזית", יכין לעצמו   )טנ
משקל מכני, לא דיגיטלי, וישקול בו את משקלן של 
הכזיתות. למרות שבדרך כלל אסור לשקול ולמדוד בשבת  

, מכל  (סימן תק ס"ב)ויום טוב כמו שפסק מרן השלחן ערוך 
מקום כאן זה מדידה של מצוה שמותרת בשבת ויום טוב  

,  (סימן שו ס"ז)ובשלחן ערוך  קנז.)(שבת כמבואר במשנה 
(פסח, ח"א  , ובחזון עובדיה (ח"א סימן טז)ובשו"ת יחוה דעת 

. או אפשר לשקול במשקל  עמוד עג. שבת, ח"ו עמוד כה)
החג. זה כדאי, בפרט כאשר יש הרבה בני  מערב דיגיטלי 

בית, ויש כאלה שכאשר אתה נותן להם מצה יותר מדאי,  

הם פחות, יכול להיות שלא  הם לא אוכלים, ואם יתן ל
יוצאים ידי חובה, וצריך לתת להם מדוייק, ולכן ישקול  

גרם בדיוק, ולמרות ששיעור כזית הוא  30את המצות על 
גרם, אבל יתכן שישארו פירורים בשקית, או בין  27

גרם  27השינים והחניכים, ולכן לא כדאי לצמצם על 
ודאי שיעור  גרם, ואז יהיה לו  30בדיוק, אלא ישקול לפי 

. אם יש לו  (שם)כזית בתוך מעיו וכמבואר בחזון עובדיה 
שקיות של כזית מצות, כי יש לנו חובה    30בני בית, יכין    10

מצה", ב"כורך", -לאכול שלש כזיתות, ב"מוציא
  וב"אפיקומן". 

  מצה שרויה 
  האם אפשר לאכול מצה רטובה?   ) שאלה מהקהל:ס

כתוב במפורש:   א.)(ברכות לח: ופסחים מבברייתא  תשובה:
(סימן תסא יוצאין ברקיק השרוי. וכך נפסק בשלחן ערוך 

. אנשים חושבים (שם, סי"ב) , וכך פסק הגאון רבינו זלמן  ס"ד)
שאסור להרטיב מצה, ועושים פרסומות על "שרויה", אבל  
זו טעות! כל מה שעושים פרסומת של "שרויה", אבל הנה  

א צריך לחשוש  כתוב בברייתא מפורש שדבר זה מותר, ול
לזה, בפרט לאנשים שקשה להם, ורוצים להרטיב את 
המצות, אין בזה שום בעיה וכמו שכתב מרן ע"ה בשו"ת  

. אבל  (שם עמוד עב) , ובחזון עובדיה (סימן לד)חזון עובדיה 
מה שכן צריך לשים לב, לאכול את המצה לבד, ולא  
למרוח על זה מטבוחא, או לשים על זה חתיכת דג או בשר,  

י זה מאבד את טעם המצה, אבל אם שורה את המצה  כ
קצת במים, זה לא מאבד את הטעם של המצה, וכמו שכתב  

  . (שם) מרן ע"ה 
  סדר "מרור" 

לאחר שאנחנו אוכלים כזית מצה, יש לנו את מצות  )סא
: ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר  (שמות יב, ח)"מרור", וכפי שנאמר בתורה  

ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו. רק שמן   ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש
התורה, מצות אכילת מרור תלויה באכילת קרבן פסח,  
ולכן כיום שאין בית המקדש קיים, מצות אכילת מרור היא  

. ישנם  (פסחים קכ.)מדרבנן "זכר למקדש" כמבואר בגמרא 
, אבל אנחנו  (פסחים לט.)חמשה סוגי מרור כמבואר במשנה  

(סימן תעג מהדרים להשתמש בחסה כמבואר בשלחן ערוך 

, כיון שטבעה של החסה, תחילתה מר וסופה מתוק.  ס"ה)
, לא מברכים עליו "בורא פרי (אות כט)כפי שאמרנו לפני כן  

האדמה", כי כבר בירכנו על הכרפס, אבל מברכים "אשר  
נו  קדשנו במצותיו וציונו על אכילת מרור", ואוכלים ממ

ובשלחן   (שם)הסיבה שיעור כזית כמבואר במשנה  בלי
. רק כיון שהמרור יותר קל, צריך לשים לב, כי  (שם) ערוך 

בעלה אחד גדול של חסה יש בו כזית בריוח, אבל העלים 
הפנימיים קטנים, וצריך לקחת יותר מעלה אחד. וכדאי  
שבעל הבית יכין מראש לכל אחד מבני הבית, שני שקיות  

שיעור כזית בכל שקית, גם בשביל ה"מרור"  של חסה, ב
  וגם בשביל ה"כורך" אשר בא אחריו. 
  הטיבול בחרוסת 

בין המאכלים שמביאים לשלחן ליל הסדר הוא   )בס
, והוא בשביל  (פסחים קיד.)"החרוסת" כמבואר במשנה 

לטבל את המרור בחרוסת, זכר לטיט ולתבן שנשתעבדו  
שמתאר  בהם ישראל במצרים. נתאר לעצמינו את מה
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המדרש, שכאשר אשה היתה עובדת בתוך הטיט, רגע 
שלפני שהיא יולדת, היא היתה רוצה "חופשת לידה", אבל 
המצרי לא נתן לה את האפשרות הזאת, אלא ברגע שהיא  
יולדת, היא יולדת לתוך הבריכה של הטיט. היא אומרת:  
עכשיו לפחות אני רוצה ללכת הביתה. אומר לה המצרי: 

יכי לעבוד! איזה עינוי מפרך היה לעם לא גברת! תמש
ישראל שם. וזכר לזה, אנחנו מטבלים את המרור שהוא  

(שמות  ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה ְּבחֶֹמר ּוִבְלֵבִנים    ַוְיָמֲררּוזכר ל

אופן הכנת  על , בתוך החרוסת שהוא דומה לטיט. א, יד)
החרוסת, נאמרו כמה שיטות בדברי רבותינו הראשונים,  
ועל כל פנים, המנהג לעשות אותו מפירות שנמשלו בהם 
ישראל, כגון: תמרים, תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים,  
שקדים, ועוד, ונותנים עליה תבלינים, כמו קינמון וזנגביל 
הדומים לתבן שהיו מגבלים בו את הטיט כמבואר ברמ"א  

 (פסחים, פ"י . ומכיון שיש מחלוקת בירושלמי (סימן תעג ס"ה)

  , אם צריך לעשות את החרוסת סמיכה זכר לטיט, או ה"ג)
  (פסחים קטז. ד"ה צריך) דלילה זכר לדם, לכן כתבו התוספות 

לחוש לשתי הדעות, ולכן מכינים אותה מתחילה עבה  
  וסמיכה, ולפני שמטבלים את המרור מרככים אותה ביין. 

  שלחן עורך  –כורך 
זהר  כאשר מטבלים את המרור בחרוסת, טוב להי )ג ס

ולשקע את כולו בתוך החרוסת וכמו שכתב מרן השלחן  
(סימן , וכמבואר בשו"ת חזון עובדיה (סימן תעה ס"א)ערוך 

, אבל מצד שני לא ישהה  (שם, עמוד פט), ובחזון עובדיה לט)
יותר מדי את החסה בתוך החרוסת, כי בחסה יש מרירות, 
ובחרוסת יש מתיקות, ואם ישהה יותר מדי יאבד הטעם  
של המרירות. ומטעם זה כתב מרן השלחן ערוך לנער את 
החרוסת, ומה שנדבק קצת אין דבר. ולאחר שמסיימים 

בו  את אכילת המרור לבד, עוברים לסדר של "כורך", ש
חוזרים ואוכלים את המצה והמרור כרוכים יחד כמנהגו  

ובשלחן ערוך  (פסחים קטו.)של הלל הזקן כמבואר בגמרא 
. ומטבלים גם את המרור שבכריכה בתוך החרוסת.  (שם) 

אלא שבשונה מאכילת המרור שאותו לא אוכלים בהסיבה,  
בכורך מאחר שיש בו גם מצה, אוכלים אותו בהסיבה.  

ם ה"כורך", אנחנו עוברים ל"שלחן  כאשר מסיימים ע
עורך", אבל את זה כבר לא צריך להסביר... רק צריך 
להדגיש, כי בליל הסדר מותר לאכול הכל מלבד צלי, 

(סימן תעו ובשלחן ערוך  (פסחים נג.)וכמו ששנינו במשנה 

: מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים אוכלין, מקום  ס"א)
משום שנראה כאוכל קרבן שנהגו שלא לאכול אין אוכלין,  

פסח בחוץ. וארץ ישראל, הוא מקום שנהגו שלא לאכול  
  (ח"ג סימן כז) צלי בלילי פסחים, וכמבואר בשו"ת יחוה דעת  

. ובכלל זה, אסור לאכול גם (שם, עמוד קג)ובחזון עובדיה 
, והרוח חיים ס"ק ב),  (שםצלי קדר, וכמו שכתבו הפרי חדש  

חר כך בישלו מותר כמו  . אבל אם צלאו ואס"ק א)  ,(שם
טיגון לא נחשב צלי ומותר  גם . (שם)שכתב המגן אברהם 

  .    (שם) לאוכלו בליל פסח כמבואר בחזון עובדיה 
  סדר "צפון" 

בו אנחנו אוכלים כזית , אחרי זה יש לנו את ה"צפון" )דס
מהמצה ששברנו ב"יחץ". קודם כל יש את המנהג לחפש  
אחרי האפיקומן, ומי שמוצא את האפיקומן, לפחות 

מבטיחים לו איזה פרס... ואוכלים אותו בהסיבה. אבל אם 
לא היסב באכילת האפיקומן יצא ידי חובה כמבואר 

.  וד קח)(שם, עמ, ובחזון עובדיה  (סימן מה)בשו"ת חזון עובדיה  
אבל יש אזהרה חשובה! כי אמנם נכון שהאפיקומן נאכל  

ובשלחן    (פסחים קיט:)"על השבע" כמבואר במשנה ובגמרא  
, אבל צריך לזכור את מה שכתב הרמ"א  (סימן תעז ס"א)ערוך  

: להיזהר שלא לאכול הרבה בסעודה, כדי (סימן תעו ס"א)
שלא יאכל את האפיקומן אכילה גסה. כאשר אדם אכל  

בע ולא מסוגל להכניס עוד שום דבר לתוך הקיבה, אבל וש
הוא דוחף בכח בגלל שיש מצוה לאכול אפיקומן, הוא לא 
מקיים בזה שום מצוה, ואדרבה זו עבירה, וכמו שאומרת 

: כי האוכל את הפסח לשם אכילה  (נזיר כג. הוריות י:)הגמרא 
ם. מה  : ּופְֹׁשִעים ִיָּכְׁשלּו בָ (הושע יד, י)גסה, נאמר עליו 

שאמרו רבותינו "על השבע", זה כמו שאדם אוכל סעודה,  
וכאשר שואלים אותו אם רוצה עוד מנה, הוא לא יכול  
להכניס, אבל אם יש גלידה או עוגה הוא יכול להכניס,  

אומרת: רווחא לבסימא שכיח.   (עירובין פב:) וכמו שהגמרא 
יש לאדם מקום תמיד למשהו מתוק. אבל יש מצב שבו  

כול להכניס אפילו עוגה וגלידה. בשלב הראשון,  הוא לא י
האפיקומן יכול להיכנס במקום העוגה, וזה נקרא נאכל  
"על השובע". אבל בשלב השני זה כבר נקרא "אכילה  

,  (שם, עמוד קז)גסה", וכמו שהסביר מרן ע"ה בחזון עובדיה  
וישמור לו מקום   (קהלת ב, יד)ולכן ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו 

  בשביל האפיקומן. בקיבה 
  זמן סיום הסעודה לכתחילה

להיזהר לסיים  דבר נוסף שצריך לשים לב אליו, הוא )הס
את ההלל קודם חצות הלילה וכמו שכתב מרן ע"ה בחזון  

הזכיר    (שם). אמנם מרן השלחן ערוך  (שם, עמוד קכד)עובדיה  
  בלא , את הענין של חצות רק לענין אכילת האפיקומן 

צריך גם לשתות את שתי  אות מז) שם,(לדעת המהרי"ל 
, וכן פסק הרמ"א  הכוסות האחרונים קודם חצות לילה

. והנה, הלא הסברנו מקודם, שצריך להרחיב  (סימן תעז ס"א)
בסיפור יציאת מצרים, ואמרנו גם עצה טובה לאכול איזה  
משהו מיד אחרי הקידוש, כדי שיוכל לספר את סיפור 

נחת. אבל בכל זאת השעה מתעכבת,  יציאת מצרים ב
לא   8:30ובפרט שזה שעון קיץ, ועל פי רוב לפני השעה 

כבר חצות   12:30מתחילים את הקידוש, ובסביבות השעה  
שעות בסך הכל בשביל להגיע  4הלילה, נמצא שיש לנו 

אמירת בזמן הזה כבר צריכים להיות אחרי כי לחצות, 
וצים, אם זה עוגה  את כל מה שריסיימו לאכול  , ולכן  ההלל 

בערך, כי אחרי האפיקומן אסור  12:20או פיצוחים לפני 
, ואז  (סימן תעח ס"א)כמבואר בשלחן ערוך  לאכול שום דבר

  יוכלו להגיע בנחת לאכילת האפיקומן קודם חצות. 
  שיעור אכילת פרס 

תוך כמה זמן צריך לאכול את הכזית   ) שאלה מהקהל:ו ס
  של המצה והמרור? 

בכל האכילות של המצה והמרור, צריך להקפיד   תשובה:
לאכול בתוך כדי שיעור "אכילת פרס" כמבואר בשלחן  

. ויש בזה שיטות איך משערים אכילת (סימן תעה ס"ו)ערוך 
פרס ברגעים. השיטה המחמירה ביותר, היא בסביבות 

  9דקות. השיטה המקילה ביותר, היא בסביבות  4:30



 

 כתיבה, עריכה לשונית, ותורנית, של שיעורים וספרי קודש בהלכה ובאגדה
  שליט"א  יצחק לויבהדרכתו והכוונתו של מורינו ורבינו הגאון רבי 

  רבה הראשי של העיר נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
  

השקעת על כתיבת רוצה להוציא לאור את שיעורך, ולהעלותו על הכתב, בכדי לזכות את הרבים, ויהנו מאור תורתך עוד רבים וטובים. או אם 
. ודאי כי הנך רוצה שספרך יעלה על שלחן מלכים, וגדולים וחשובים יהנו מתורתך. בשביל זה לאור עולם ולהוציאומיחל הנך מצפה והספר, 

ה גבוהה. אי לכך הנך מוזמן לפנות אלינו, וצוות אברכים תלמידי חכמים, יערוך את צריך שהספר יהיה ערוך בעריכה לשונית ותורנית ברמ
 ספרך ברוב פאר והדר. 

 זכור! 
 עריכה לשונית ותורנית, צחה וברורה, בצורה השווה לכל נפש, חשוב הרבה יותר מהשקעה על עיצוב ועימוד.

  

    

     

  7:30- ל 6:00דקות. ואנחנו תופסים שיטה אמצעית, בין 
(שם, עמוד סו. שו"ת,  דקות וכמו שכתב מרן ע"ה בחזון עובדיה  

חילה לאכול את הכזית . אבל ראוי להחמיר לכתס"ס כד)
(סוכות, עמוד קיב. דקות כמבואר בחזון עובדיה    5עד    4בתוך  

  . ימים נוראים, עמוד רחצ) 
  ההבדל בין כזית הראשון לשאר הכזיתות 

יש כאלה שבאכילת ה"כורך" וה"אפיקומן" לא  )זס
מסוגלים לאכול מצה, ולכן ראש הבית יקפיד שיאכלו  

היא מדאורייתא,   לפחות את הכזית הראשון של המצה, כי
אבל בכורך והאפיקומן שזהו רק מדרבנן, זה יותר קל,  
ולכן די שיאכלו מעט מצה, אבל לא צריך להכריח אותם 
לאכול כזית. אותו דבר, אם אחד לא אוהב לאכול מצות 
עבודת יד, כי הוא אוהב יותר מצות מכונה, יקפיד לאכול  

צריך עבודת יד בכזית הראשון, אבל בכורך ואפיקומן לא 
להקפיד בזה כל כך כיון שזה רק מדרבנן, וכמו שכתב  

  .     (סימן תפז)כיוצא בזה המשנה ברורה 
  סדר "ברך" ו"הלל" 

לאחר אכילת האפיקומן, נוטלים ידים למים אחרונים,   )חס
לומר "יעלה  למסובים ומברכים ברכת המזון, ומזכירים 

ם ויבוא", ובסיום הברכה, מברכים "בורא פרי הגפן" ושותי
. לאחר מכן מוזגים כוס רביעי, ומגביה בהסיבה כוס שלישי  

.  את הכוס, ואומר עליו את ההלל, וגם את ההלל הגדול 
אחרי להגביה את הכוס, קשה לו ו אם הוא כבר עייף 

  יקח לו כוס שיש לו האוכל אחרי המצות אחרי השעה... 
די שנמדוד שיעור הטפח מתחתית ואז  בסיס או רגל וכדו'  

וכמו שכתב  הבית קיבול של הכוס ולא מתחתית הרגל, 
(סימן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך בספר שלחן שלמה 

ויגביה לקראת סוף ההלל, וגם בברכת המזון  , קפג ס"ו)
יושבים ושותים את לאחר שמסיימים את ההלל  ויעשה כן.  

לת השיעור  . וכפי שהסברנו בתח בהסיבה  הכוס הרביעי
האחרונה  הזאת , צריך להשתדל לשתות בכוס (אות טז)
  רביעית, בשביל שיוכל לברך ברכה אחרונה.  שיעור 

  
  סדר "נרצה" 

לאחר שמסיימים את כל הסדר, לא אומרים קריאת  )טס
חייב אדם לעסוק  שמע שעל המיטה והולכים לישון, אלא 

בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בניסים ובנפלאות  
כמו    שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה

, לא שהוא יחטוף  (סימן תפא ס"ב)שכתב מרן השלחן ערוך 
לא יאמר לכן ה תחטוף אותו... ואת השינה, אלא שהשינ

אדם: אלך לישון כדי שאוכל לקום להתפלל בנץ. כי תפלה  
(סימן בשלחן ערוך  בנץ הוא רק מצוה מן המובחר כמבואר  

עם כל זה  , ואילו סיפור יציאת מצרים היא "חובה".  פט ס"א) 
שאמרנו שצריך להאריך בסיפור יציאת מצרים, ראש  

ולא להכביד על הציבור, את הציבור,    'לקרוא'הבית צריך  
וחס ושלום חלק מבני הבית ירגישו כמו איזה עול בהגדה,  
ויזכר להם חלילה איזה זיכרון לא טוב מההגדה. לא טוב  
שאת כל החידושים ואת כל הפירושים יאמר בתוך כדי  
ההגדה, כי מלבד שזה מטריח, ולא כולם אוהבים שזה  

והולכים  נמתח יותר מדי, גם לפעמים הילדים מתעייפים,
לישון, ואז הם לא ראו מצה, ולא מרור, ולא כורך, ולא  

  ד. שלחן עורך, אלא רק כוס ראשון וחצי הגדה, וחבל מאו
ויהי רצון, שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בקרוב  

. ממש, אמן כן יהי רצון

 של הספר המורחב  אנו עומדים לקראת הוצאה לאור

  "באר יצחק"
 שיעורים ממורינו ורבינו שליט"א 50-אשר מכיל כ

 לתרומות, הקדשות, והנצחות
 0548446326ניתן להתקשר לטלפון 
 


