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פינוי אשפה מתקיים בימים ראשון שלישי וחמישי
לקראת החג יערכו פינוים נוספים:

ביום רביעי י"ד ניסן 8.4.2020 
ביום שישי כ"ז ניסן 10.4.2020 

פינוי גזם וגרוטאות מתקיים בימי חמישי
לקראת החג יערכו פינוים נוספים:

ביום שני י"ב ניסן 6.4.2020 
ביום רביעי י"ד ניסן 8.4.2020 ערב חג.

תושבים מתבקשים להוציא גזם וגרוטאות
ערב לפני האיסוף.

על מנת להגיע לחג הפסח עם עיר נקיה:

חג אביב שמח ופורח
אגף שפ"ע
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 ברכת המרא דאתרא 

 ברכת המועצה הדתית 
ערב חג הפסח

אנו מבקשים לברך את התושבים הוותיקים והחדשים באפרת
בברכת חג חרות כשר ושמח!

בוב לנג, יו"ר המועצה הדתית
הרב איתן וייס, מזכיר

הרב אריאל פרחי, משגיח כשרות
שרה נחשון, בלנית

הדסה לפידות, בלנית

מרלין ברודר, בלנית
רחל גרומבך, בלנית

ר' נתנאל וייל, אחראי עירוב

לכבוד קהילתי היקרה, 
אני כותב מילים אלו בתענית 
אסתר כאשר עיני מסתכלות 
היום  האווירה  פסח.  כלפי 
מאד טעונה עם דאגה סביב 
וההשלכות  הקורונה  נגיף 
האפשרויות שעלולות לצאת 

מהמגפה הזאת. 
יבוא אלינו בע"ה  חג המצות 

והפרי האביב  על  ־כמכריז 
ומבחי חדשה  תקופה  ־חה, 

יבול  ישראל  ארץ  אדמת  נת 
חדש  ותקווה מחודשת לגבי 

העתיד.  
אני עדיין זוכר שכאשר הייתי 
כמעט  ה-70  בשנות  ברוסיה 
על  לי  סיפר  "רפיוזניק"  כל 
שדווקא  שקרה  הגדול  הנס 
העוכר  סטאלין  פורים,  ביום 
ועם  נהרג(  )או  מת  ישראל 

ישראל חגג. 
יהי רצון שבזכות חג הפורים 
כאשר  המצות  לחג  וההכנות 
הקורונה  תש"ף  לפסח  נכנס 
וכל נגיף אחר יהיו מאחורינו. 
בע"ה חג הפסח שנת תש"ף 

תהא שנה פורייה ופדיון.

שלמה ריסקין

Dear Efrat Residents,
I am writing these words on Taanit Esther 
while very much looking forward to Pesach. 
The atmosphere in Israel and to a great extent 
throughout the world is heavily apprehensive 
with worry surrounding the uncertain 
direction of the Coronavirus and the negative 
ramifications which may result. 
The Festival of Pesach comes to us announcing 
spring time and fragrant flowers, the Spring 
festival which as far as the land of Israel is 
concerned expresses new gifts from the earth 
and renewed hope for a glorious future. I still 
remember how – when I visited Iron Curtain 
Russia in 1970 almost every refusenik we met 
told us of the great miracle which occurred 
when the totalitarian ruler Stalin died )or was 
killed( and the Jewish people rejoiced. 
May it be God’s will that in the merit of the Purim 
festival upon which we are now embarking 
and the preparations for the Passover festival 
which is before us, we may enter Pesach 5780 
and the Coronavirus and any other plague will 
be very much behind us. 

With God’s help may Pesach 5780 bring 
fruitfulness and redemption.

Shlomo Riskin

מתנדבי/ות המועצה הדתית
חברי חברה קדישא

עליזה אלמקייס, מנהלת המשרד
הרב דוד כהן, משגיח כשרות

אילן כהן, איש תחזוקה
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חברי המועצה הדתית – בשל העדר ממשלה 
הדתיות  המועצות  גם  נאלצו  מכהנת, 

להתפרק.
בעל  כממונה  לתפקד  ממשיך  לנג  בוב 
דתות  ושר  ממשלה  לבחירת  עד  הכרעה, 

חדשים.
לחברי  לב  מקרב  להודות  מבקשים  אנו 
שמל,  חיים   – היוצאת  הדתית  המועצה 
על  מוסקוביץ'  ואביגיל  סטולמן  אלישבע 
השרות הארוך והמוצלח בהתנדבות לטובת 

כלל התושבים באפרת.

רבנות
המועצה הדתית מודה לרב גולן על נכונותו 
זמנית  המשרה  באיוש  לעזרתנו  להרתם 
לטובת תושבי אפרת. הרב גולן פרש לגמלאות 

בסוף נובמבר.
מאז תחילת נובמבר הרב איתן וייס החל את 
עבודתו במועצה הדתית כמזכיר, המועצה 

הדתית מאחלת לרב וייס הצלחה בתפקיד.

כשרות
נותנים שירות השגחת כשרות לכ-40  אנו 
בתי עסק )חנויות, מסעדות, קייטרינג( שונים 
ברחבי אפרת. ב"ה השנה נפתחו עוד מספר 
עסקים חדשים באפרת. אנו קוראים לציבור 
הנמצאים  שלנו  הפרסומים  אחר  לעקוב 
באתר בנושא ולגלות ערנות בבתי העסק 
השונים לממכר מזון, יש לשים לב לממכר 
מזון )בעיקר בימי שישי בדוכנים השונים( 
שאינו נושא תעודת כשרות מהמועצה הדתית 
אפרת. ממטבחיהם. לרשות הציבור עומדים 
מפקחי הכשרות הרב דוד כהן והרב אריאל 
פרחי לשאלות בנושא כשרות בבתי העסק 

תחת השגחתם.

מקוואות
מקווה רימון - המקווה ברימון נפתח לפעילות 

כל ימות השבוע לאחר שיפוץ מקיף ויסודי.
המקווה היום, הוא מקווה מאוד נעים ואסטטי 
ומיועד גם לטבילת כלות. כלות המעוניינות 
לטבול ברימון, מוזמנות לתאם מול הבלנית 

הראשית – שרה נחשון 058-5791162.
התחדש  הבלניות  צוות   – הבלניות  צוות 
בבלנית חדשה – רחל גרומבך, רחל עובדת 
מתחילת אוקטובר, המועצה הדתית מאחלת 

לה בהצלחה.
מקווה בדגן – בע"ה יהיה מקווה גם לנשים 
וגם לגברים. בשלב זה הסתיים התכנון. עדיין 

חסר התקציב על מנת לצאת למכרז.
קורס בלניות:

לראשונה באפרת, מתקיים קורס לבלניות 
 5 המועבר ע"י מרכז עדן, הקורס נמשך כ 
חודשים ומקיף שלל נושאים חשובים שיקנו 
לצורך  נרחבים  וכלים  ידע  למשתתפות 

עבודתן.

נישואין
מינואר השנה ב"ה פתחנו 35 תיקי נישואין כן 
ירבו !! אנו ממליצים לכל זוג העומד להינשא 
המקומית  המועצה  לאתר  ל'היכנס'   –
בספריית המועצה הדתית ולהתעדכן בהליך 

ובמסמכים הנדרשים. 
אפרת  לבני  שי  לתת  ממשיכים  אנחנו 

הפותחים תיק נישואין באפרת.

עירוב
הוספנו התקנת עירוב מתחת לשכונת הזית. 
ובימים אלו מבצעים התקנת עירוב בעיט"ם. 
בקרוב נבצע יחד עם תושבי הדגן התקנת 
עירוב בין הדגן לעיט"ם. ניתן לראות מפת 

עירוב מתוקנת באתר המועצה.

 אפרת של מעלה 
מהנעשה במועצה הדתית בחצי שנה האחרונה
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תרבות תורנית
המועצה הדתית בשיתוף המועצה המקומית 
אפרת והמתנ"ס תמכו בפרויקטים של תרבות 

תורנית, כגון: 
באפרת,  השונים  הכנסת  בבתי  הרצאות 
חולקו סידורים לילדי "עשה חיל" וביה"ס 

אורות עציון..
הש"ס  סיום  ערב  התקיים  בינואר  כן  כמו 

בהשתתפו של למעלה מ 300 לומדים.

בית עלמין
אנו בעיצומה על עבודת התקנת מזגנים לבית 
ההספדים לטובות המבקרים במבנה. רכישת 
המזגנים התאפשרה בעזרתם הנדיבה של 

תורמים .

אישורי צדקה
בירור  עורכת  הדתית  המועצה  השנה  גם 

מקדים לפונים לאסוף צדקה באפרת, 
אי  למנוע  בכדי  הרחב  לציבור  כ-שירות 
הבנות/נעימות מול מקבצי צדקה שאינם 
זכאים לאישור זה. כל פונה מתבקש להמציא 
כמה מסמכים המעידים על מטרת האיסוף. 
לאחר שכל המסמכים הנדרשים מתקבלים 
במוע"ד, הם מועברים לוועדת צדקה )בכל 
פעם למישהו אחר( המורכבת מנציגים בכל 
הישובים בגוש עציון, והם, על סמך הניירת 
מקבלים את ההחלטה אם לאשר או לא. 
אדם שאין ברשותו אישור כזה או שיש בידו 
אישור שאינו בתוקף – לא מומלץ להיענות 
לפנייתו. לאחרונה אנו עדים ליותר מקרי 
זיוף האישורים ושימוש בהם לרעה – אנא 

ערנותכם.
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 בתי עסק בהשגחת המועצה הדתית 
)אדר תש"ף - מרץ 2019(

משגיחי כשרות: ר' דוד כהן - 050-5768767 /// ר' אריאל פרחי - 054-2076467

סוג מקוםטלפוןשם העסק
משגיחהכשרות

סופר/מכולת

ר' אריאל פרחירגילהזית02-9932518הסופר שלנו )סופר איש הזית(
ר' דוד כהןרגילהדקל02-5661595סופר דיל

ר' דוד כהןרגילהתאנה02-9931664מחסני השוק )קואופ שופ(
ר' אריאל פרחירגילהדקל א'02-9933796פרי לי

ר' דוד כהןרגילהתאנה02-7796606קצביה אפרת )אטליז(

מסעדות + חניות

ר' אריאל פרחירגילהדקל02-9932345פינת הטבע - חנות
ר' דוד כהןמהדריןאזור תעשיה, תאנה054-5934590פת ומלח

ר' אריאל פרחימהדריןתאנה02-9931129בורגרס בר )בשרי(
ר' דוד כהןרגילהתאנה02-9931630פיצריה אפרת )חלבי(

ר' אריאל פרחירגילהתאנה02-5027782מעדני צדקיהו
NEW DELI ר' דוד כהןרגילהתאנה02-9999513ניו דלי

ר' דוד כהןמהדריןדקל054-6544912תמר פלאפל בר )בשרי(
ר' דוד כהןמהדריןדקל02-9932237סקופ פיצה )חלבי(

ר' דוד כהןמהדריןדקל02-9938976בית קפה סקופ )חלבי(
ר' אריאל פרחירגילהדגן052-3089340סיפתח )עגלת קפה(

WAFFLE BAR054-4299922ר' דוד כהןמהדריןתאנה

קייטרינג )בתיים(

ר' דוד כהןמהדריןבתי - תאנה02-9932043קיטרינג הילרי מוריס
ר' דוד כהןמהדריןבתי - רימון02-9931918קייטריג  מטעמים - ג'ון ליברנט

ר' אריאל פרחימהדריןבתי - תמר0777932916אספרגוס
ר' דוד כהןמהדריןבתי - רימון054-4306816נובה קייטרינג - אבי שרף

ר' דוד כהןמהדריןבתי - גפן02-9933590טבעי וטעים - קרן גרינברג
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - זית054-6881436אנה דליס - אנה בניון
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - זית052-2408508גפן KITCHEN )מגל(

ר' דוד כהןמהדריןאזור תעשיה, תאנה02-9931286סגנון אחר - נתנאל פישר

שונות

ר' דוד כהןמהדריןתאנה02-5488444אור תורה - נווה שמואל )ישיבה(
רב איתן וייסמהדריןזית054-5932048המעפים של מיכל

ר' אריאל פרחירגילהבתי - זיתStanding Together050-5580822 )לחיילים(
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - גפן02-9931559הראל מקדם - שמן זית

ר' אריאל פרחימהדריןבתי - זית054-6309379גדעון עמיר )סדנא(
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - זית052-8881549פאפא ספייס

ר' אריאל פרחימהדריןבתי - דקל052-5660511שבתי ברודר )שוקולדים(
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - זית050-7946662ג'וליאנה קייקס

ר' אריאל פרחירגילהבתי - זית050-4793617שירלי בכיף
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - דגן053-2209994סנטוס בייקי )חלות(

HART MEAT054-5300303ר' אריאל פרחימהדריןבתי - דגן
ר' אריאל פרחימהדריןבתי - תאנה050-5950104בגט המשפחה
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 פתח דבר 

בקובץ שלפניכם, ננסה להקיף את החג מכיוונים שונים, הן כיוונים מחשבתיים-
רעיוניים והן הלכתיים,

את החלק המחשבתי נתחיל במאמרו של רב העיר- הרב ריסקין שליט"א על 
החוויה הרעיונית-פנימית של ליל הסדר, בטעם, בשירה, בתחושות וכו'

מאמרו של הרב אליהו אטיה נותן לנו הסתכלות רעיונית מעניינת על ליל הסדר, 
במאמרו של ד"ר מלך )גוסטבו( פרדניק נוכל למצוא מקורות מעניינים לגבי 
יודופוביה )אנטישמיות( בהקשר לחג הפסח, ד"ר אשר מאיר מפנה אותנו 

במאמרו אודות נקודות הלכתיות ורעיוניות לגבי איסור חדש בימינו.
החלק ההלכתי - הלכות חג הפסח רבות הן, על כן בחלק זה הבאתי את עקרי 
הלכות חג הפסח, חול המועד, ספירת העומר, יום העצמאות, יום ירושלים, חג 

השבועות ומספר הלכות אבלות הקשורות לימים אלו.

מלבד דברים אלו תוכלו למצוא התייחסות לנעשה במועצה הדתית, ביחס 
לכשרות, עירוב, מקוואות, נישואין ועוד.

קריאה מהנה,
הרב איתן וייס

מזכיר המועצה הדתית
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מלבד הציווי "והגדת", התורה מצווה עלינו 
גם "לזכור" )את יום צאתנו ממצרים(. הבה 
נבחן בעיון שלושה פסוקים שכל אחד מהם 

עוסק במצווה האחת או האחרת.

והגדת לבנך ביום ההוא... )שמות יג, ח(  .1
...זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים   .2
מבית עבדים כי בחוזק יד הוציא ה' אתכם 

מזה ולא ייאכל חמץ )שמות יג, ג(
מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  ...למען   .3

מצרים כל ימי חייך )דברים טז, ג(

כיצד מתקשרים שלושת הפסוקים הללו זה 
לזה? נפתח בפסוק האחרון, ונלך מן הסוף אל 
ההתחלה. המשנה מלמדת אותנו: "מזכירין 
יציאת מצרים בלילות" )ברכות א, ה(. על סמך 

הדברים האלה כותב הרמב"ם:

אף על פי שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה 
קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זיכרון 
יציאת  להזכיר  ומצווה  מצרים  יציאת 
"למען  שנאמר  וביום,  בלילה  מצרים 
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל 
ימי חייך" )דברים טז, ג(. וקריאת שלוש 
פרשיות אלו על סדר זה היא הנקראת 
קריאת שמע )הלכות קריאת שמע א, ג(

מן המילים "למען תזכור" מסיק הרמב"ם כי 
אנו מצווים לזכור את יציאת מצרים לא רק 
בליל הסדר, אלא בכל לילה – ויום – בשנה. את 
המצווה הזאת אנו מקיימים על ידי היזכרות 
או  הקדומים,  באירועים  ומילולית  שכלית 
מה שאפשר לכנות זכירה קוגניטיבית. פסוק 
זה מדגיש את חשיבותו העצומה של ערך 

החירות ואת הרע שבשעבוד.

מן הפסוק השני שהבאנו לעיל מסיק הרמב"ם 
את הדברים האלה:

בנסים  לספר  תורה  של  עשה  מצוות 
ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 
חמישה עשר בניסן, שנאמר "זכור את 
היום הזה אשר יצאתם ממצרים" )שמות 
יג, ג(, כמה שנאמר "זכור את יום השבת" 
)שמות כ, ז(. ומניין שבליל חמישה עשר? 
תלמוד לומר "והגדת לבנך ביום ההוא 
לאמור בעבור זה" )שמות יג, ח( – בשעה 
שיש מצה ומרור מונחים לפניך )הלכות 

חמץ ומצה ז, א(

העובדה שהרמב"ם מזכיר כאן את השבת 
מפתיעה ומעניינת. כיצד יכול הקשר הזה 
פותחות  המצוות  ששתי  העובדה  )דהיינו 
שאנו  המצווה  את  לבאר  "זכור"(  במילה 

עוסקים בה כאן?

להתעמק  עלינו  זו  שאלה  על  לענות  כדי 
קצת יותר במושג "זכור" הנוגע לשבת. אנו 
מקיימים את מצוות "זכור" בעת הקידוש, 
כאשר אנו מזכירים כי הקב"ה ברא את העולם 
בשישה ימים וביום השביעי שבת ממלאכתו. 
אך עצם אמירת הדברים האלה עדיין אין בה 
כדי למצות במלואה את משמעות המושג 
"זכור". נחוץ גם "מעשה" שהוא ממין החיקוי: 
אנו שובתים ממלאכה ומעבודה פיזית, כפי 
שעשה הקב"ה בשבת שלאחר בריאת העולם. 
"זכור"  וכך,  חיקוי.  של  בדרך  זוכרים  אנו 
במובן  והערכה  הבנה  רק  לא  בחובו  טומן 
הקוגניטיבי, אלא גם התנסות מתוך חיקוי. 
אנו עובדים שישה ימים בשבוע ונחים בשבת, 
זו השבוע שלנו נעשה מעין העתק  ובדרך 
בזעיר אנפין של השבוע הראשון בבריאת 

העולם לפי ספר בראשית.

 להגיד ולזכור 
הרב שלמה ריסקין
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כך גם ה"זכור" של פסח כופה עלינו שלא 
להסתפק באזכור מילולי של אירועי יציאת 
מצרים, אלא גם לשוב ולחיות מחדש את 
ימות  כבשאר  שלא  ההוא.  המכריע  הזמן 
השנה, בליל חמישה עשר בחודש ניסן אין 
די  אין  קוגניטיבית;  פסיבית,  במודעות  די 
ב"מגיד", אלא יש גם לאכול מצה, לבלוע 
מרור ולומר הלל. עלינו לאכול את האוכל 
שאכלו אבותינו בצאתם ממצרים, לטעום 
שהיו  השעבוד  של  המר  טעמו  את  ולחוש 
שרויים בו, ולשיר את מזמורי השמחה ששרו 
אבותינו כאשר נגאלו מעול המצרים. בקצרה, 
בליל פסח אנו לא רק שבים ונזכרים ביציאתנו 
מעבדות לחירות, אלא גם חיים מחדש את 
התהליך במלואו. רק כך נוכל להבין באמת 
את הקשר והזיקה שמצא הרמב"ם בין "זכור" 

של יום השבת לבין "זכור" של חג הפסח.

עמדנו על היחס שבין הפסוקים "למען תזכור" 
ו"זכור": הראשון הוא ציווי להיזכר ביציאת 
מצרים מבחינה רוחנית ומבחינה מילולית 
בכל יום מימות השנה, השני קורא לנו לחוות 
על בשרנו את האירוע בחמישה עשר בחודש 
ניסן. עתה נפנה אל הפסוק הראשון שהבאנו 

לעיל, "והגדת לבנך". 

החובה "להגיד", לספר לילדינו שוב ושוב 
ליבו  ולב  תמציתו  היא  מצרים,  יציאת  על 
של ליל הסדר. השם "הגדה" גזור, כאמור, 
מ"והגדת לבנך". נראה כי אין די בצד השכלי 
והחווייתי. חייב להיות גם צד חינוכי, שמשמעו 
למסור ולהעביר לבאים אחרינו את סיפור 
יציאת מצרים. ההתרחשות המכרעת ביותר 
לה  אסור  היהודית,  ההיסטורית  בתודעה 
רעיונית-פנימית  חוויה  בבחינת  שתישאר 
הבאה לידי ביטוי בליל הסדר אצל הפרט בתור 
פרט. ענין זה הריהו מעצם טיבו משפחתי או 
קהילתי, ועיקר מטרתו – הצורך ללמד ולחנך 
את הדור הבא. באמצעות המילים והמעשים 

שלנו יחושו הילדים כי גם הם שותפים מלאים 
לחוויה. בדרך זו אנו נעשים חוליה בשרשרת 
היהודי,  הקיום  של  והמתמשכת  הארוכה 
ומבטאים את הצורך הקיומי בחירות ואת 

ההודיה לקב"ה על שגאל אותנו. 

שאוב  הסדר  ליל  של  המשפחתי  אופיו 
ועממים.  תלמודיים  תנ"כיים,  ממקורות 
התורה מצווה עלינו לסעוד את סעודת הפסח 
קורבנות(  להקריב  נהגו  שבהם  )בזמנים 
רק ב"חבורות", בקבוצות שנקבעו מראש. 
קבוצות אלה כללו משפחות, ובהן ילדים, וכן 
אורחים. אין עוד ארוחת חג שהוגדרה באופן 
כזה. בתקופת התלמוד שולבו בסדר טקסים 
רבים, כגון ארבע הקושיות ואכילת הכרפס, 
כדי להבטיח את השתתפותם של הילדים. 
בדורות הבאים נוספו הסתרת האפיקומן וכן 
שירי הילדים, כדי לשמור על ערנותם של 
הילדים במהלך קריאת ההגדה כולה. כך, על 
ידי הוספת מרכיב חינוכי ושילובו בליל הסדר, 

אנו מקיימים את המצווה "והגדת לבנך".

ועל דרך הדרשה: אפשר לראות ב"והגדת" 
אמצעי להפוך את ההיבט החווייתי – "זכור" 
– להיבט קיומי. כאשר אנו מספרים לילדינו 
את סיפור יציאת מצרים, אנו נוכחים לדעת 
כי אין די בעצם סיפור ההיסטוריה או אפילו 
חווייתה מחדש. אנו צריכים להפוך לחוליה 
עלינו  עברם;  אל  הילדים  את  שתקשר 
להעביר לדור הבא את זהותם הלאומית של 
קדמונינו. לשם כך, אנו עצמנו הופכים להיות 
"אבותינו" מבחינה רוחנית: אנו חולקים עימם 
את סבלם, שמחים בחירותם, חולמים את 
חלומותיהם, הופכים להיות הם עצמם. כשם 
שאנו מתמזגים עימם, כך ילדינו מתמזגים 
עימנו. בלילה הזה, הורים וילדים מתאחדים 
בשרשרת  חיות  חוליות  להיות  והופכים 

המסורת היהודית.
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Besides the mitzvah "to tell", הגדה, 
haggadah, the Torah also instructs us 
to remember זכור, Zakhor )the day of 
the Exodus(. Let us examine carefully 
three verses, each of which refers to 
the one or the other obligation.

1( And you shall tell your child on that 
day )Exodus 13: 8(
2( Remember this day )every year( on 
which you went free from Egypt, the 
house of bondage; how the Lord freed 
you with a mighty hand. You shall not 
eat any leavened bread )Exodus 13: 3(
3( So that you may remember the day 
of your going out of Egypt all the days 
of your life )Deut 16:3(

How do these three verses relate to 
each other? We shall begin with a 
discussion of the last one and work 
our way backwards. 

The Mishna teaches: "we mention 
)even( at night the Exodus from 
Egypt" )Berakhot 1: 4(. On this basis 
Maimonides writes: 

“Even though there is no 
commandment And there is a 
commandment to recall by day and 
by night the going out from Egypt at 
it is written, "In order that you may 
remember the day of your going our 
from the Land of Egypt all the days 
of your life" )Deut 16; 3( {and all the 
days includes the nights} )Laws of the 

Shema 1:3(”

From the verse "So you will 
remember", Maimonides infers that 
we are commanded to remember 
the Exodus not only on the Seder 
night but on every night-and day –of 
the year. This mitzvah is fulfilled by 
a mental and verbal recollection of 
the ancient events, or what we might 
refer to as cognitive remembrance. 
And this verse emphasizes the crucial 
importance of the value of freedom 
and the evil of enslavement!

From the second verse we cited above, 
Maimonides derives the following:

“It is a positive commandment of the 
Torah to relate on the night of the 
fifteenth day of Nisan the miracles 
and the wonders which were done 
for our forefathers in Egypt, as it is 
written in the Torah, "Remember this 
day when you left Egypt". Just as it is 
written "Remember the Sabbath day 
to keep it holy".

)Laws of Leavened and Unleavened 
Bread 7: 1(

Maimonides reference to the Sabbath 
is rather striking. What additional 
light does this association )viz. 
both commandments begin with 
"remember"( shed on our mitzvah?

 To Tell and to Remember 
by Rabbi Shlomo Riskin
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To resolve this question we must 
probe a little deeper into the concept 
of zakhor with respect to the Sabbath. 
We must fulfill the mitzvah of zakhor 
through the act of Kiddush in which 
we recall that God created the world 
in six days and rested on the seventh. 
But this verbal rite does not in and 
of itself encompass the whole notion 
of zakhor. What is also necessary is 
an "act of imitation whereby we 
abstain from the creative physical 
activity as God did on the primordial 
Sabbath. We remember through 
imitatio dei. Zakhor thus includes not 
only cognitive appreciation but also 
experiential imitation. We labor six 
days a week and rest on the Sabbath, 
making our week a replica- albeit in 
miniature – of the Divine week.

Similarly the zakhor of Pesach 
obligates us not only to relate verbally 
to the events of the Exodus but also to 
relive experientially that momentous 
time; in contrast to the other days of 
the year, on the night of the fifteenth of 
Nisan, passive cognitive awareness is 
not enough; together with the maggid 
)"telling"( there is the eating of the 
matzah, the swallowing of the maror, 
and the reciting of Hallel. We must 
eat the food that our fathers ate at 
the time of the Exodus; we must taste 
the bitterness of slavery and sing the 
songs of liberation which they sang 
)hallel(. In sum, on the night of Pesach, 
we do not merely commemorate 
the process of redemption, but we 
relive it! Thus we can appreciate 

Maimonides’ association of the zakhor 
of the Sabbath with that of Pesach.

We have clarified the relationship 
of the verses "So that you may 
remember" and "remember" - the 
former a commandment to remember 
the Exodus mentally and verbally 
every day of the year, the latter a 
summons to re-experience the event 
of the fifteenth of Nisan. Now to the 
very first verse we cited above "And 
you shall tell your child"

The obligation to tell and retell the 
Exodus story to one's children lies 
at the heart of the Seder ritual. The 
very name Haggadah, literally "a 
retelling," is derived from והגדת לבינך, 
as we have mentioned. Apparently 
the intellectual and experiential is 
not sufficient; there must also be 
the didactic. The Exodus – the most 
crucial event in the Jewish historical 
consciousness – must not remain 
a self-reflective, contemplative 
experience thought out and even 
acted out on the Seder night by 
individuals qua individuals. It is a 
family, or communal, affair having as a 
central purpose the need to teach and 
inspire the next generation. Through 
our words and actions the children 
must feel a sense of participation. 
We can thereby become a link in the 
long continuity of Jewish existence, 
the existential necessity of freedom 
and our thanks to God for His having 
redeemed us!
The family quality of the Seder is 
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rooted in biblical, rabbinical, and folk 
sources. In the Torah we are bidden 
to have the Pesach meal )when the 
sacrificial system was in effect( 
only in havurot – in predesignated 
groups. These groups consisted 
of families, including children and 
guests. No other ritual meal was 
circumscribed in this manner. By the 
Talmudic period many rituals had 
been incorporated into the Seder to 
ensure the participation of children, 
such as the Four Questions and the 
karpas. In later generations, the hiding 
of the afikoman and the chanting of 
children's songs were added to keep 
the children awake throughout the 
recitation of the Haggadah. Thus, we 
fulfill the mitzvah of והגדת לבנך by 
incorporating the didactic component 
into the very fabric of the Seder.

On a more homiletic plane, והגדת 
can be understood as a means to 
transform the experiential – the 
zakhor – into the existential. As 
we relate the Exodus story to our 
children, we realize that the mere 
telling and even acting out of history 
are not enough. We need to become 
a link for them to the past. We must 
convey to the next generation the 
national identity of their forebears. 
We do this by becoming our ancestors 
spiritually – by sharing their pain, 
by rejoicing in their freedom, by 
dreaming their dreams, by becoming 
them in essence. As we merge with 
them, so do our children merge with 
us. On this night parents and offspring 
become united as living links in the 
Jewish tradition.
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רבן גמליאל אומר במסכת פסחים ) קט"ז:( 
אמר  שלא  כל  בהגדה:  מופיע  הדבר  וכך 
שלושה דברים אלו בפסח- לא יצא ידי חובה: 
פסח מצה ומרור. הכוונה אינה רק לאמירה 
אלא גם למשמעות ולביאור שעומד מאחורי 
'כל  אומר  גמליאל  ר'  בהמשך  מילה.  כל 
אדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ומדוע  זו,  ממצרים, מה משמעות דרישה 
ורק בהקשר לחג הפסח  היא מופיעה אך 

ולא בחגים אחרים?
התורה  שדורשת  פעמים  מספר  ישנם   
מעם ישראל לזכור אירועים: מעמד הר סיני, 
מלחמת עמלק, דיבור לשון הרע על משה 
ע"י מרים. בשונה מזיכרון אירועים אלו, הלוא 
שיציאת מצרים מורמת על נס וכמה פעמים 
התורה מתייחסת להעברת המידע ומשמעות 

האירוע לדורות הבאים. 
לרוב בא הדבר בצורה של שאלות הבנים   
'כי ישאלך בנך מחר לאמר...', בנוסף, יציאת 
מצרים זוכה לבכורה בכך שהתורה מקשרת 
אותה לתחומים רבים. הגנה על הגר 'כי גרים 
הייתם בארץ מצרים', שמירת שבת, תפילין, 
קביעת ראש השנה בחודש שיצאנו )חודש 
ניסן(, כל זאת על מנת ליצור אתוס של לידת 

העם סביב האירוע של היציאה. 
בשל המגמה של בניית האתוס הלאומי על   
יסוד יציאת מצרים המופיע בתורה, השתדלו 
חז"ל ליצור כמה שיותר זיקות בין ליל הסדר 
ליציאת מצרים ההיסטורית. ראשית בסיפור 
ההגדה עצמו, בהמשך דרך המאכלים כגון, 
וכן  זכר לטיט.  זכר לדם, חרוסת  יין אדום 
הצורך לשאול שאלות, על מנת שכל באי 
הסדר יקשרו את עצמם לסיפור ע"י שאלות 
אותנטיות. יצירת זהות מתקיימת כאשר אדם 
מרגיש שהוא חלק מהסיפור הכולל, סיפור 
שאומנם הייתה לו התחלה, אך הוא נמשך 

עד ימינו.

בערב  מיוחדות  היותר  הדרישות  אחת   
זה, קשורה לעולם הדמיון. חז"ל השתמשו 
עם כל כוחות הנפש על מנת ליצור מעורבות 
ע"י  ראשית  הזיכרון.  בפעולת  אקטיבית 
ודרשות  רבים  סיפורים  שכלית,  פעילות 
דרשות  בהבנת  עסוק  אדם  בהם  פסוקים 
יציאת מצרים. הגדיל לעשות  ומסרים על 
כותב ההגדה באומרו 'כנגד ארבעה בנים 
דברה התורה' וכל המשתתפים בערב בסתרי 
ליבם מנסים לזהות את עצמם ואת הסועדים 
הבנים.  ארבעת  לסיווג  בהתאם  האחרים 
החושים והרגשות גם כן לוקחים חלק פעיל, 
כאמור לעיל מאכלים ופעילויות סמליות של 
תחושת חירות, הסיבה, הצגה של בנ"י יוצאים 
הדלת  פתיחת  אליהו,  של  כוס  ממצרים, 
ועוד. כל זאת על מנת שהאתוס יועצם ויוכל 
לחלחל לדורות הבאים. הדבר שבתקופתנו 
ניתן להבנה רבה יותר מבעבר הוא 'הדמיון'. 
לאחרונה ישנם בתי אולפן שמכשירים אנשים 
ונשים בתחום הדמיון המודרך. זהו כלי בעל 
עשוי  הדמיון  מסוכן.  לעיתים  אך  עוצמה, 
להוביל את האדם לפנטזיות שייקחו אותו 
למחוזות מסוכנים. בליל הסדר, דווקא הדמיון 
הוא רצוי. רבן גמליאל דורש מאתנו לאמץ 
כוח זה לטובת ההתמזגות עם האתוס של 
יציאת מצרים, 'חייב אדם לראות את עצמו 
ומכוונות  ריכוז  ממצרים'.  יצא  הוא  כאילו 
בצירוף עם הטובה שאנו נמצאים בה היום 
לעומת אבותינו שהיו עבדים, יכולה לחולל 
ויוצאים  אצלנו תחושה שאנו עצמנו יצאנו 
בכל דור ממצרים. כמובן שמכאן, המרחק 
כבר קצר לתביעה המודרנית שכל אחד צריך 
לצאת ממצרים ומהמיצרים שלו. ויוצא א"כ 
שהאתוס הלאומי של הגאולה לובש ופושט 
צורה על פני הדורות. בע"ה ניגאל גאולה 

שלמה בקרוב. אמן.

 עיצוב זהות – ליל הסדר 
הרב אליהו אטיה )שכונת הדגן(
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לפני בדיוק ארבע מאות שנים עגנה האוניה 
מייפלאואר בחוף פלימות' בצפון אמריקה 
וכך נטעו האבות הצליינים את יסודותיה של 
ארה"ב. הם ראו את עצמם "כילדי התנ'ך 
הרוחניים" וקבעו את השפה העברית כלימוד 
חובה באוניברסיטאות הראשונות ביבשת. 
הרווארד,  אוניברסיטת  ביניהן,  הראשונה 
הראשונות  שנותיה  מאתים  כמעט  במשך 
עם  שנה  כל  הלימודים  שנת  את  פתחה 

הרצאה בעברית )עד 1819(. 
למרות שמבחינה גיאוגרפית ברחו הצליינים   
האלה מאנגליה, ראו את עצמם כיוצאי מצרים. 
את המלך ג'יימס הראשון הרודף כינו "פרעה". 
לא את האוקיינוס האטלנטי חצו, אלא את ים 
סוף. צאצאיהם קראו "משה ואהרון" לאבות 

האומה ג'ון אדאמס ותומאס ג'פרסון. 
אכן ראו מייסדי ארה"ב את מסעם של   
הצליינים כחיקוי של גורלו האלוקי של עם 
ישראל, ולכן כאשר ציירו את הדגם הראשון 
המדינה  של  הסמל  להיות  אמור  שהיה 
החדשה בחרו דווקא בצלם של משה רבנו 

וקריעת ים סוף.  
מאז קיבל ליל הסדר חיוביות כלל עולמית,   
ולא רק בהיותו הטקס הדתי הקיים העתיק 

ביותר אלא גם מוקד להזדהות. 
אין זה מפתיע אפוא שניתן לזהות לגבי   
חג הפסח את היחס הדו-ערכי המאפיין את 
גישתו של העולם הנוצרי כלפי עם ישראל. 
מחד, הוא מקור להשראה ולהערצה, ומאידך 

הוא תואנה לשנאה וניכור.  
הייתה  מצרים  יציאת  החיובי,  בפן   
למשל  כך  העמים.  חרות  של  לאבטיפוס 
במוסיקה, האורטוריה מאת הנדל מסתיימת 
בשירת הים שלנו, ולא פלא שלפני חמישים 
שנה כאשר מרתין לוטר קינג קיבל את פרס 
נובל לשלום הוא נאם על יציאת מצרים שלנו. 
עם ישראל הקטן שהיה מוקף אימפריות   

מתחלפות, הצליח להתמרד נגדן והכתיר 
את חרותו כדגם עבור האנושות כולה. מול 
עבדות,  על  המבוססות  העבר  מעצמות 
התגאה ישראל באבותיו העבדים, והעלה את 
נס יום השבת כגבול על העושקים. רצונו של 
הנרדף הגביל את המשעבד, ויציאת מצרים 

היתה לסמל עולמי. עד כאן הפן החיובי. 
מאידך, בתולדות היודופוביה מופיע פרק   

אומלל הקשור לחג הפסח.

יודופוביה וחג הפסח 
בימי  ישראל  שנאת  של  העיקרי  המיתוס 
הביניים היתה עלילת הדם. על פיה רוצחים 
היהודים ילדים נוצרים במטרה להשתמש 
בדמם. מאז 1147, כ-130 מקרים של עלילת 
דם מיררו את חייהם של היהודים. לרוב הם 
התרחשו בימי פסח, וגרמו לרצח ולהשמדת 

קהילות שלמות על מזבח השקר. 
ואנגליה,  בגרמניה  צצה  הדם  עלילת   
הופצה באיטליה וספרד, ומשם התפשטה 
מזרחה כאשר בזמן המודרני הופיעה בעיקר 

ברוסיה ובפולין. 
קרבת רוב המקרים לימי פסח מוסברת   
בכך שהפסחא הנוצרית חלה קרוב לפסח. 
כאשר הנוצרים ציינו את הצליבה, לא רצו 
לשכוח את "הסבל שנגרם אז ע"י היהודים, 
סבל שכביכול מתחדש בכל דור". הקרבה 
נוסף  היבט  הדם  לעלילת  הוסיפה  לפסח 
הוא שהיהודים השתמשו בדם קורבנותיהם 

התמימים כדי לאפות מצות. 
את  שאפיינו  והאכזריות  האלימות   
הביאו  הביניים  בימי  הנוצרית  היודופוביה 
להרבה אנשים לייחס את שורש התופעה 
אחד  הסבר  רק  זה  אבל  לנצרות.  דווקא 

אפשרי לגבי מתי החלה שנאת ישראל. 
לעמדה הדוגלת במקור הנוצרי יש מתחרה   
נולדה  שבעצם  הטיעון  והוא  מאד  סבירה 

 פסח, אהבה ושנאה ליהודים 
ד"ר מלך )גוסטבו( פרדניק )שכונת הדקל(
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היודופוביה שלוש מאות שנה לפני הנצרות 
דהיינו  ההלניסטית,  אלכסנדריה  בעיר 

ששורשי השנאה נמצאים בהלניזם עצמו. 
)ישנן שש אסכולות אחרות לגבי התחלת   
היודופוביה והן מתייחסות לתקופות הבאות: 
אבימלך, פרעה, עמלק, איזבל, סנבלט והמן, 
 2600  ,2800  ,3500 4000 שנה,  ז"א לפני 
,2500  ו-2400 שנה. לכולן יש הוגים הדוגלים 
בהן, וגם אסמכתאות מקראיות: בראשית 
כו"טז, שמות א' ט-י, שמות יז'ח, מלכים א' 

יח"ד, נחמיה ו' ואסתר ג"ח(1. 
עם כל זה התאוריות המאוחרות יותר הן   
גם הסבירות יותר מבחינה היסטורית. כאמור 
הן מוצאות את התחלת היודופוביה בהלניזם 

או בנצרות, לפני 2300 או 2000 שנה. 
לגבי השנייה ראינו לעיל שפסח משחק בה   
תפקיד חשוב. עוד יותר חשוב הוא תפקידה של 
חג הפסח בגישה של ההלניזם כמקור השנאה. 

אלכסנדריה כעריסת שנאת ישראל  
מצרים היתה לב הגולה היהודית והמרכז 
המתקדם של התרבות היוונית מחוץ ליוון 
עצמה. היה בעיר זרם של היסטוריונים מצרים 
שכתבו ביוונית. הקבוצה היתה ידועה לשמצה 

ביודופוביה שלה.
הסופר הראשון ביניהם הוא הקטאיוס איש   
אבדרה במאה הרביעית לפנה"ס. הוא אשם 
ביצירת המיתוס הראשון המיוחס להיסטוריה 
היהודית, שקר שפתח שלשלת ארוכה של 
לא  מעולם  ורצחנית:  נרחבת  מיתולוגיה 
הקטאיוס,  טוען  מצרים,  יציאת  התרחשה 

מכיוון שהיהודים גורשו משם נגד רצונם. 
שתי נקודות עולות לגבי המצאת גירוש   
מצרים. האחת היא חיפוש אחר סיבה לגירוש, 
והשנייה היא השאלה מדוע היה למצרים צורך 

להשמיץ את עם ישראל. 
המצרי הראשון שתיאר את תולדות ארצו   
ביוונית היה הכומר מנתון, המספר כי "המלך 
אמנופיס החליט לטהר את מצרים מהמצורעים 
המיתוס  נולד  כך  מזוהמים".  אנשים  ושאר 

היודופובי הראשון: היהודים מדבקים צרעת. 
אחריו, חזרו רוב הסופרים באלכסנדריה   
על הטיעון שמוצאם המביש של היהודים. 
את  פתח  מצרים  יציאת  סיפור  שיכתוב 
היודופוביה הפגאנית כאשר כל מיני עלבונות 
היהודים:  "גורשו"  מדוע  "להסביר"  באו 
האלים,  על  מתועבים  כופרים,  מצורעים, 
עצלנים  זהב,  עשוי  חמור  לראש  סוגדים 
אנשים  מחייהם,  שביעית  לנוח  שצריכים 

שהפכו למבודדים ושונאי האנושות, ועוד. 
כפי שאפשר לראות, נולדה היודופוביה   
כניסיון להצדיק תרעומת מסוימת, והשיטה 
נותרה ברת תוקף בחלקה, והיא ליוותה את 

התופעה לאורך כל תולדותיה. 
יושבי  תקפו  מדוע  השאלה  לגבי   
אלכסנדריה את היהודים, ראשית כל כנראה 
ששגשוגם של היהודים עורר קנאה. אך יש 

בנוסף משהו עמוק יותר. 
מרכזיותה של יציאת מצרים בדת ישראל,   
חלק  של  הלאומיים  ברגשותיהם  פגעה 
מהמצרים, שנעלבו על כך שארצם הוצגה 
כסמל של עבדות וסבל. הסיפור המקראי גרם 
אפוא למצרים לספק תשובה נאותה ל"גינוי 
ארצם", אי-לכך עלו וצפו רגשות יודופוביים. 
הרי דת ישראל הציגה את יציאת מצרים   
לשם נרדף לחתירה לחירות, ולכן תחושתם 
הלא נוחה של המצרים גרמה להפיכה בהצגת 
הנושא. יציאת מצרים היתה למסע משחרר 
של המצרים. זו גם הסיבה שבגינה היו צריכים 
רצויים  הבלתי  המגורשים  את  להכפיש 
ולחטט בכל מקום בחיפוש אחר התירוצים 
האפשריים ל"גירוש". אפשר לראות כאן את 

לידתה ההיסטורית של היודופוביה. 
לנוצרים  מכן  לאחר  קרה  דומה  משהו   
הראשונים, אך זה סיפור אחר שלא קשור לפסח.   

1. ישנה אסכולה תשיעית נוספת, מודרנית מאד. 
התחלת  את  מציגה  ארנדט  חנה  הסוציולוגית 
האנטישמיות לפני כמאתיים שנה עם לידתה של 
הלאומיות הגרמנית. הטיעון מופרך מיסודו מכיוון 

שהיודופוביה בוודאי קודמת בהרבה לעם הגרמני.
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הדעות לגבי חלות איסור חדש בתבואה  א. 
של חוץ לארץ:

בתורה נצטווינו שהחדש אסור עד הקרבת 
העומר ב"מחרת השבת", ז"א ט"ז ניסן.

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ֶאל־ּבְ ר  ּבֵ ּדַ )י(  כג(  פרק  )ויקרא 
ר ֲאִני  י־ָתבֹאוּ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם ּכִ
ם ֶאת־ְקִציָרּה וֲַהֵבאֶתם ֶאת־ נֵֹתן ָלֶכם וְּקַצְרּתֶ

ית ְקִציְרֶכם ֶאל־ ַהּכֵֹהן: )יא( ְוֵהִניף  עֶֹמר ֵראׁשִ
ת  ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ֶאת־ָהעֶֹמר ִלְפֵני ְיקֹוָק ִלְרצְֹנֶכם ִמּמָ
יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת־ יֶתם ּבְ ְיִניֶפּנוּ ַהּכֵֹהן: )יב( וֲַעׂשִ

ָנתֹו ְלעָֹלה ַליקֹוָק: )יג(  ן־ׁשְ ִמים ּבֶ ֶבׂש ּתָ ָהעֶֹמר ּכֶ
ה  ֶ ֶמן ִאּשׁ ֶ לוָּלה ַבּשׁ רִֹנים סֶֹלת ּבְ ֵני ֶעׂשְ וִּמְנָחתֹו ׁשְ
ַליקֹוָק ֵריַח ִניחַֹח ְוִנְסּכֹה יִַין ְרִביִעת ַהִהין: )יד( 
ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא ֹתאְכלוּ ַעד־ֶעֶצם ַהיֹּום 
ת  ֻחּקַ ן ֱאלֵֹהיֶכם  ֲהִביֲאֶכם ֶאת־ָקְרּבַ ַהזֶּה ַעד 

בֵֹתיֶכם: כֹל מֹׁשְ עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם ּבְ
העומר  לפני  אסורה  החדשה  התבואה   
המצווה  ממילא  בקצירה,  והן  באכילה  הן 
מצטיירת כמצווה חקלאית, כזאת התלויה 
באדמה, או בלשון המשנה "מצווה התלויה 
בארץ". ככלל, מצוות אלו נוהגות רק בארץ 
ישראל, אך המשנה מביאה את הדעה של 
התנא רבי אליעזר שמצווה זאת נוהגת גם 

בחוץ לארץ:
)משנה קידושין פרק א משנה ט( כל מצוה   
שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ 
ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין 
בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים; רבי 

אליעזר אומר אף מן החדש:
הדעה המחמירה מתבססת על הביטוי   
"בכל מושבותיכם" בפסוק, שפירושו במקרים 

רבים "בכל מקום בעולם".
המשנה בערלה )ג ט( לא מביאה כלל את   
הדעה המקלה שחדש בחוץ לארץ רק דרבנן, 
 וגם מציינת שחומרת האיסור של חדש –
איסור לאו מן התורה – חמורה מזאת של 
ערלה ושל כלאים בחוץ לארץ. "החדש אסור 

מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים 
מדברי סופרים:"

יוצא, שחדש הוא האיסור היחיד התלוי   
בארץ שחל )לפי דעה אחת( כאיסור לאו גמור 

בכל מקום בעולם.

רא"ש,  רמב"ם,  )רי"ף,  הפוסקים  רוב  ב. 
שולחן ערוך( פסקו כדעה המחמירה. אך 
כמה  כל  מצוי  היה  אירופה  צפון  בארצות 
שנים שהזריעה התאחרה, ולמעשה כמעט 
כל התבואה בחלק מן השנה הייתה מן החדש. 
שם נהגו לסמוך על הדעה המקלה על פי 
הכלל התלמודי שניתן לסמוך על דעה נדחית 
במחלוקת תנאים כאשר יש 'שעת הדחק' 

וכאשר התלמוד אינו פוסק במפורש. 
לגבי חדש, התלמוד עצמו אינו מכריע   
ואדרבה במסכת מנחות )סח עמוד ב( מצביע 
על אמוראים מבית מדרשו של רב אשי שנהגו 

הלכה למעשה על פי דעה זאת.
הט"ז )יורה דעה סימן רצג ס"ק ד( מסביר   
שלמעשה אין מחלוקת כלל שניתן לסמוך 
בשעת הדחק על הדעה המקלה, כדברי האור 
זרוע; הפוסקים שלא החמירו פשוט לא חוו 
להקל:  להם  שאפשרה  במידה  הדחק  את 
"והפוסקים שלא חשו לשעת הדחק בזה, 
דבארצות שלהם אין זה דחק כל עיקר דהם 
היו בארצות החמים ובהרבה שנים לא יזדמן 
שיהיה באותה שנה איסור חדש אבל בארצות 
שיש בהם קרירות זמן החורף נמשך עד פסח 
ודאי מודים שיש לסמוך להקל בזה כיון שחייו 

של אדם תלוי ממש בזה."

למה חדש אסור בחוץ לארץ לפי דעת  ג. 
המחמירים?

ראינו שלפי הדעה החמורה, המקובלת,   
חדש לבד כמצווה התלויה בארץ שחלה גם 
בתורה.  מפורש  לאו  כאיסור  לארץ  בחוץ 

 למה חדש אסור גם בחוץ לארץ? 
ד"ר אשר מאיר )דקל ב'(
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"הערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים". 
מה למעשה מבדיל מצווה זו מיתר המצוות 
התלויות בארץ, דוגמת תרומות, מעשרות, 

שביעית, פאה, ערלה, וכלאים?
כותב ספר החינוך )מצוה שג( "משרשי   
המצוה, לפי שעיקר מחייתן של בריות היא 
בתבואות, ועל כן ראוי להקריב מהן קרבן 

ל-ה' אשר נתנם טרם יהנו מהן בריותיו". 
וקדימה  בכורה  מתן  על  הוא  הדגש   
למקדש. ואכן נראה שעיקרו של איסור החדש 
הוא "מצווה מקדשית" יותר מאשר "מצווה 

חקלאית". 
נביא לכך מספר מקורות שנותנים סבירות   

לגישה זאת.
1. דמיון לשתי הלחם:

לא רק העומר היה מתיר את החדש; באופן 
דומה, גם שתי הלחם היו מתירים את החדש. 

הדבר נלמד מהמשך הפרשה בתורה:
ָלֶכם  ם  וְּסַפְרּתֶ )טו(  כג(  פרק  )ויקרא   
ֶאת־עֶֹמר  ֲהִביֲאֶכם  ִמיֹּום  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ֳחַרת  ִמּמָ
ְהיֶיָנה: )טז(  ִמימֹת ּתִ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ נוָּפה ׁשֶ ַהּתְ
ים  ִ רוּ ֲחִמּשׁ ְסּפְ ִביִעת ּתִ ְ ת ַהּשׁ ּבָ ַ ֳחַרת ַהּשׁ ַעד ִמּמָ
)יז(  ַליקֹוָק:  ה  ֲחָדׁשָ ִמְנָחה  ם  ְוִהְקַרְבּתֶ יֹום 
ֵני  ׁשְ ִים  ּתַ נוָּפה ׁשְ ֶלֶחם ּתְ ִביּאוּ  בֵֹתיֶכם ּתָ ִמּמֹוׁשְ
ּכוִּרים  ָאֶפיָנה ּבִ ְהיֶיָנה ָחֵמץ ּתֵ רִֹנים סֶֹלת ּתִ ֶעׂשְ

ַליקֹוָק:
המדרש הלכה )ספרא ויקרא פרשה יב   
חדשה"  "מנחה  הביטוי  מן  לומד  יג(  פרק 
ששתי הלחם הם תחילת המנחות מן החדש: 
והקרבתם מנחה חדשה לה' שתהא חדשה 
לכל המנחות. וכן מפורש בשמנה )מנחות י 
ו( "העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם 
במקדש. אין מביאין מנחות ובכורים ומנחת 
בהמה קודם לעומר ואם הביא פסול; קודם 

לשתי הלחם לא יביא ואם הביא כשר:"
היתר חדש של שתי הלחם כל עניינו הוא   
המקדש. מדובר בקרבן אחד במקדש )שתי 
הלחם( שמתיר סוג אחר של קרבן )מנחה 
כלשהי מתבואה חדשה(. מצווה זאת תאומה 
כמעט זהה לאיסור חדש; התורה הופכת אותן 

צמודות-דופן על ידי מצוות ספירת העומר. 
כדי ללמד שהאיסור קודם העומר אינו נוהג 
רק במקדש אלא בכל העולם הפסוק קובע 

חוק "בכל מושבותיכם".
2. מיקום הפסיקה במשנה תורה:  

)י  אסורות  מאכלות  בהלכות  הרמב"ם 
חקלאי  תוצר  של  סוגים  שלשה  מזכיר  א( 
שנכנסים לגדר זה: "ויש איסורין אחרים של 
תורה בזרע הארץ והן החדש וכלאי הכרם 

והטבל והערלה."
את הבסיס לאיסורם של כלאים, של טבל   
ושל ערלה נמצא בספר זרעים כצפוי לאיסור 
"בזרע הארץ". אך הפרטים של איסור והיתר 
של חדש לא נמצא בספר זרעים אלא בספר 
עבודה, חלקם בהלכות איסורי מזבח )פרק 
ה ו-ו( ואחרים בהלכות תמידין ומוספין )פרק 

ז(.
3. הדמיון לחלב, שמן המשחה והקטורת:  
ישנם דברים אחרים שאסורים בכל מקום 
כי כל הקטגוריה נחשבת שמורה למקדש. 
הבולט מהם הוא חלב. החלב של כל בהמה 
כשרה שהיא אסור באיסור כרת; הסיבה היא 

שהחלב הוא הנבחר שעולה על מזבח:
ַהּכֵֹהן  ְוִהְקִטיָרם  )טז(  ג(  פרק  )ויקרא   
ל־ֵחֶלב  ּכָ ִניחַֹח  ְלֵריַח  ה  ֶ ִאּשׁ ֶלֶחם  ָחה  ְזּבֵ ַהּמִ
כֹל  ּבְ ְלדֹרֵֹתיֶכם  עֹוָלם  ת  ֻחּקַ )יז(  ַליקֹוָק: 

ם לֹא ֹתאֵכלוּ: ל־ֵחֶלב ְוָכל־ּדָ בֵֹתיֶכם ּכָ מֹוׁשְ
מצאנו דבר דומה אצל 'שמן המשחה',   
ר  כלפיו התורה מצווה )שמות ל לג( "ִאיׁש ֲאׁשֶ
ְוִנְכַרת  ַעל־ָזר  ּנוּ  ִמּמֶ ן  ִיּתֵ ר  וֲַאׁשֶ מֹהוּ  ּכָ ִיְרַקח 
יו", וכן לגבי הקטורת שנצטווינו )שמות ל  ֵמַעּמָ
ּה ְוִנְכַרת  ה ָכמֹוָה ְלָהִריַח ּבָ ר־יֲַעׂשֶ לח( "ִאיׁש ֲאׁשֶ

יו". ֵמַעּמָ

סיכום ד. 
של  השרידים  אותם  בין  הוא  חדש  איסור 
זיקה  בעלות  הזה  בזמן  שנוהגות  מצוות 
ישירה לנעשה במקדש. שריד אחר של מצוות 
המקדש הוא מצוות ספירת העומר, הקושרת 
בין פסח לשבועות, בין יציאת מצרים ומתן 



21

תורה, בין הקרבת העומר ובין הקרבת שתי 
והיתרו  במדינה  החדש  היתר  ובין  הלחם, 
במקדש. נראה שלשתי המצוות קשר מיוחד 
עם ארץ ישראל, שרק מתבואתה מביאים 
את העומר ולפי דעה אחת רק שם נוהגת 
המצווה מן התורה. ישנו גם קשר מיוחד עם 
אפרת, מפה צופים על מקום המקדש; ומכיוון 
)משנה  הקרוב  מן  לבוא  העומר  ש"מצות 
מנחות י ב( אף הביאו לפעמים את הקרבן 

עצמו משדות בית לחם הסמוכות.
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מהפכות  של  שבימים  עולם  של  "דרכו 
ושינויים כולם נסחפים החוצה, העניינים 
לא  המשפחה  וחיי  נדחקים,  הפרטיים 
זוכים לתשומת לב, איש לא חושב שדווקא 
מתברר  אך  בבית."  להשקיע  הזמן  זה 
שביציאת מצרים, זו ששינתה את העולם 
כולו, הדברים עבדו אחרת: בעיצומה של 
ל'ליל  להתכנס  הוראה  קיבלנו  הדרמה 
הסדר' הראשון, איפה? בבית פנימה "כל 
משפחה צריכה לאכול לבדה, בבית. גם 
זה  בשלב  לעזוב  נדרשים  הציבור  אנשי 
את ההמונים לטובת סעודה משפחתית 
כדי  שחרור.  של  מלכותית,  ראשונה, 
שהאומה כולה תהיה יציבה – צריך קודם 

ליצור יציבות במרחב הפרטי".
הרב משה צבי נריה

חודש ניסן
בכל חודש ניסן אין אומרים תחנון, ואין  א. 
אומרים 'צדקתך' בשבת במנחה. בנוסף, 
האשכנזים אינם אומרים 'אב הרחמים', 

אך בשבתות שאחר הפסח אומרים1. 
וכן אין מתענין בכל החודש, ורק הבכורות 
מתענין בערב פסח2, לאשכנזים גם חתן 

מתענה ביום חופתו3. 
היוצא בימי ניסן, ורואה אילנות פורחים,  ב. 
ברכת האילנות: "ברוך אתה ה'  מברך 
אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו 
ואילנות  טובות  בריות  בו  וברא  כלום, 

טובים, ליהנות בהם בני אדם'.
ברכה זו נאמרת פעם אחת בשנה, והזריזים 
נוהגים לאומרה בראש חודש ניסן, וטוב 
לאומרה במניין4. מברכים ברכה זו רק על 
אילנות מאכל5, ויש להקפיד לראות שני 
אילנות, ומשובח הדבר אם יהיו ממינים 

שונים6.

ניקיון הבית והמשרד
יש לנקות היטב את כל המקומות בהם  ג. 
במיוחד  הבית,  חמץ:  להימצא  עלול 
המשרד,  האוכל,  וחדרי  וכליו,  המטבח 
מחסנים, רכבים, תיקים, כיסי הבגדים 
וכדו'. גבאי בתי הכנסת חייבים לדאוג 

לניקוי בית הכנסת.
)ויש  ניעור7  צריכים  אינם  הספרים  ד. 

מחמירים להצריך ניקיון(.

בדיקת חמץ
בליל י"ד בניסן בודקים את החמץ8 בין  ה. 
לבצע  יש  לכתחילה  גברים9.  בין  נשים 
את הבדיקה מיד בצאת הכוכבים10, אך 

תפילת ערבית קודמת לבדיקת חמץ.
 המתפללים בקביעות בשעה מאוחרת או 
ביחידות, יבדקו בזמן, ויתפללו בהמשך 

הערב11. 
אין לאכול אכילת קבע, להתחיל במלאכה  ו. 
קודם  ואפילו ללמוד תורה מחצי שעה 
ישכח לקיים את  צאת הכוכבים, שמא 
הבדיקה12. לימוד תורני של שיעור קבוע, 

 דיני פסח ועד עצרת 
ערך הרב איתן וייס

רמ"א סימן רפד סעיף ז, משנה ברורה ס"ק יח.  .1
דינים  לוח  ב.  סעיף  תכט  סימן  ערוך  שולחן   .2

ומנהגים.
משנ"ב תכט ס"ק י  .3

שו"ע סימן רכו סעיף א. ילקוט יוסף מועדים עמוד   .4
שמה.

משנ"ב סימן רכו סק"ב, ילקו"י מועדים עמ' שמה   .5
ה

ילקו"י מועדים עמ' שמה סעיף ו  .6
הליכות שלמה פרק ה סימן ו, פניני הלכה פרק   .7

ד סימן ז
שו"ע סימן תלא סעיף א  .8

פניני הלכה פסח פרק ד סימן א  .9
שו"ע סימן תלא סעיף א, משנ"ב סק"א, ילקו"י   .10

שמז ב.
משנ"ב סימן תלא סק"ח חזון עובדיה עמ' מד-  .11

יקדים ערבית או שאחר יזכיר לו להתפלל לאחר 
בדיקת החמץ.

שו"ע סימן תלא סעיף ב, משנ"ב סק"ה, ילקו"י   .12
עמ' שמז סעיף ג
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וטוב  החמץ,  בדיקת  לפני  לקיים  ניתן 
להזכיר לאחר הלימוד את הצורך לעשות 

בדיקת חמץ.
חובה לבדוק את כל המקומות בהם יש  ז. 
חשש להימצאות חמץ, לדוגמא: חדרים, 
מחסנים, משרדים, מטבחים, חדרי אוכל, 
חדר מדרגות  מרפסות גינות, רכבים13, 
של בית משותף הרי הוא ברשותם של 
כל הדיירים, ועל כולם החובה לבדקו14, 
ולכן ימנו אחד מהם שיבדוק. הגבאים 
יעשו בדיקה בבתי הכנסת על סמך הברכה 

שברכו בביתם15.
לפני הבדיקה מברכים 'על ביעור חמץ',  ח. 
אין לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, 
ואף במהלך הבדיקה ראוי שלא לדבר, 

מלבד בעניינים הקשורים לבדיקה16.
החמץ  את  מבטלים  הבדיקה  לאחר  ט. 
באמירת 'כל חמירא...', כמופיע בהגדות 
הנוסח  את  מבין  אינו  אם  ובסידורים17. 
בשפה הארמית, יאמר בעברית: "כל חמץ 
שישנו ברשותי שלא ראיתיו ושלא ביערתיו, 
יתבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ"18. אם 
צריך, אז יחזור בשפה אותה מכיר, העיקר 
שיבין את מה שאומר ושהוא מבטל את 

החמץ.
יש לבדוק לאור הנר, ישתמש בנר בעל  י. 
פתילה בודדת, ולכן לא ניתן להשתמש 
בנר הבדלה19. אם אין נר או שאין אפשרות 
)כמכונית  מסוים  למקום  נר  להכניס 

וכדומה( - ישתמש בפנס20.
יא. ניתן לבדוק כמה מקומות בברכה אחת21 
נחשבת  המקומות  בין  ההליכה  ואין 

הפסק22.
הספרים אינם חייבים בדיקה23. יב. 

בדיקת חמץ לנוסע מביתו24
לחג,  יום  שלושים  תוך  מביתו  יצא  אם   •
לחזור  ודעתו  לפסח,  פורים  בין  דהיינו 
לאחר חג הפסח, יבדוק את ביתו לאחר 
ניקוי הבית, את הבדיקה יקיים בערב לפני 

שייצא מביתו, עם נר אך ללא ברכה. 
יצא מביתו לפני פורים, אינו צריך לבדוק   •
וכאשר יחזור לביתו, אם ימצא חמץ, יש 

לבערו מן העולם.
בחול  או  פסח  לפני  לחזור  בדעתו  אם   •
המועד עליו לבדוק לפני צאתו )גם אם 
יצא הרבה זמן לפני החג(, אא"כ מינה 

שליח שיבדוק עבורו בליל י"ד.
בכל המקרים הנ"ל- יש לבטל את כל החמץ 
שלו ביום י"ד, באמירת הנוסח, מהמקום בו 

נמצא באותה השעה.

השוהה במלון, בצבא וכדו' בחג25
השוכר חדר במלון, כיוון שהתחייב בתשלום  יג. 
והחדר הועמד לרשותו ונתנו לו מפתח, 
דינו כשוכר בית. לכן מצווה עליו לבדוק 
את חדרו בליל י"ד בניסן בברכה, ואחר 
הבדיקה יבטל את כל החמץ שאולי נשאר 

ברשותו ולא הצליח למוצאו בבדיקה. 
אם הגיע למלון באמצע חג הפסח, ישאל  יד. 
אם בדקו את החדרים מחמץ, ואם רק ניקו 
אותם כדרך שמנקים תמיד בלא לבדקם 
אח"כ  אבל  אותם  שבדקו  או  מחמץ, 

שו"ע סימן תלג סעיף ג, ילקו"י שמז ד-ה, פניני   .13
הלכה פרק ד סימן ד.

פניני הלכה פרק ד סימן ד  .14
ילקו"י מועדים עמ' שמט,חזון עובדיה-הגדה של   .15

פסח עמ' ל
שו"ע תלב א-ב, משנ"ב סק"ו, ילקו"י עמ' שמח   .16

סעיף יב, פניני הלכה ד ג
שו"ע תלד סעיף ב.  .17

רמ"א סימן תלד סעיף ב, משנ"ב סק"ט, ילקו"י   .18
עמ' שמט סעיף יט, פניני הלכה פסח פרק ה 

סעיף א
שו"ע תלג א-ב, רמ"א ב, ילקו"י עמ' שמח סעיף   .19
ט-אם בדק באבוקה, יחזור ויבדוק ללא ברכה.

הגדה של פסח של הגרש"ז אוירבך עמוד 29   .20
וכן בהליכות שלמה פרק חמישי סעיף יא, ילקו"י 

עמ' שמח י, פניני הלכה פסח ד,ה
שו"ע סימן תלב סעיף ב.  .21

משנ"ב ס"ק ז, ילקו"י עמ' שמח סעיף יד  .22
הליכות שלמה פרק ה סימן ו, פניני הלכה פרק   .23

ד סימן ז
שו"ע סימן תלו, פניני הלכה ד י  .24

פניני הלכה ד יב  .25
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התארח שם גוי, יבדוק בעצמו בברכה.
טו. חולה המאושפז בבית חולים, חייל השוהה 
בחדרו  ישיבה  בחור  וכן  בצבא  בחדרו 
וכדו', יבדוק בליל י"ד את חדרו וארונו, 
משום  הבדיקה26,  על  יברך  לא  אבל 
שהחדר אינו עומד לרשותו )עיין בהערה 
שיש המצריכים ברכה(, ובכל עת יכולים 
לשם  להכניס  או  אחר  לחדר  להעבירו 

חיילים/חולים נוספים.

מכירת חמץ27
טז. כל שיש בבעלותו חמץ שברצונו להשאיר 
לאחר חג הפסח, ימכרנו או יתננו במתנה 
שאנשים  מחמירים  רבים  לגוי.  גמורה 
פרטיים לא ימכרו חמץ גמור, משום שאין 
בביעורו הפסד גדול וצריך לבער אותו28.
יש להעמיד מחיצה, של לפחות 80 ס"מ,  יז. 
בפני החמץ שנמכר ונמצא עדיין בבית, או 
להכניס את החמץ לתוך ארון מסומן, מחשש 

שמא ישכח ויפתחנו בטעות ויאכל משם.
יח. לאחר מכירת החמץ אין להנות ממנו, לכן 
אין להאכיל כלבים ושאר בע"ח במאכלי 

חמץ מאחר שאסורים גם בהנאה.
ערב פסח

יט. בערב פסח נוהגים הבכורים להתענות 
 'תענית בכורות'29, בכור שלא חש בטוב -
להקל  נהגו  לגמרי30.  מהתענית  פטור 
בתענית זו ולהפסיקה על ידי השתתפות 
בסעודת מצוה של סיום מסכת וכדומה31.
ולקחת  לב  לשים  עליו  לצום,  )המחמיר   
בחשבון אם יוכל לקיים את הסדר כהלכתו(.

האשכנזים נוהגים שלא לומר 'מזמור לתודה'  כ. 
בערב פסח32, והספרדים אומרים33.

'למנצח'34,  אומרים  אין  פסח  בערב  כא. 
ספרדים אינם אומרים פרק זה וכן לא את 

'תפילה לדוד' בכל חודש ניסן35.
 ,10:04 כב. אכילת חמץ מותרת עד לשעה 
בנוסף לאמור לעיל יש לשרוף ולבטל את 
החמץ, שנמצא בשעת הבדיקה ושיירי 
 .3611:22 לשעה  עד  שנותרו,  החמץ 

כמו כן, יש לסיים להגעיל את כל הכלים 
הצריכים הגעלה עד לשעה זו37.

כג. אם לא ניתן לשרוף את החמץ, ישנן כמה 
לרוח  ולזרות  לפורר  לבערו:  אפשרויות 
או לזרקו לים38, לפסול אותו שלא יהיה 
ידי שישפוך עליו  ראוי לאכילת כלב על 
ניתן  וכן  וכדומה39,  נפט  או  אקונומיקה 

להשליכו לשירותים40. 
כד. לאחר הביעור, לפני סוף שעה חמישית, 
בהגדות  כמופיע  חמירא',  'כל  יאמרו 
ובסידורים. בנוסח שאומרים ביום כוללים 
את כל החמץ ואומרים "דחזיתיה ודלא 

חזיתיה, דביערתיה ודלא ביערתיה"41. 
מי שאינו מבין את הנוסח בשפה הארמית,   
יאמר בעברית: "כל חמץ שישנו ברשותי, 
שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא 
ביערתיו, ייבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ" 

או בשפה שמבין42.
כה. בערב פסח אסור לעשות מלאכה מחצות 

מבין הפוסקים שיש לברך: פסקי הלכות צבא   .26
גורן עמוד 212, הרב ליאור והרב רובין  לגר"ש 
ב'קשרי מלחמה' חלק ב עמוד 222, הליכות 
שלמה פרק חמישי יז, לגבי בחורי ישיבה שאם 
י"ד- יברכו, מהחולקים וסוברים  בודקים בליל 
שלא יברכו: הרב איל קרים הרבצ"ר, בקשרי 
מלחמה חלק ב סימן פד וכן ב'תורת המחנה' 

חלק ג' תשובה ב'.
שו"ע סימן תמח סעיף ג.  .27

פניני הלכה פרק ו סעיף ג.  .28
שו"ע סימן תע סעיף א. משנ"ב סי' תע סק"ב-  .29

המתענין יוסיפו 'עננו' בשמע קולנו במנחה.
משנ"ב סי' תע סק"ב,ילקו"י מועדים עמ' שעא  .30
משנ"ב סימן תע סק"י, ילקו"י עמ' שעב סע' ה  .31

רמ"א סימן סימן תכט סעיף ב.  .32
ילקו"י עמ' שסט סעיף יב וגם בחול המועד.  .33

רמ"א סימן תכט סעיף ב.  .34
ילקו"י עמ' שמד סעיף ד  .35

יב, חזון עובדיה-הגדה  משנ"ב סימן תלד ס"ק   .36
של פסח עמ' מ סעיף ט

שו"ע סימן תנב סעיף א, ועיין שם מה הדין אם   .37
לא הגעיל עד לשעה זו. 

שו"ע סי' תמה סע' א  .38
חזון עובדיה-הגדה של פסח עמוד מ סעיף   .39

ט,פניני הלכה פרק ה הלכה ד
משנ"ב סי' תמה ס"ק ה.פניני הלכה לעיל  .40

שו"ע סימן תלד סעיף ג.  .41
רמ"א סי' תלד סעי' ב וכן במשנ"ב ס"ק ט-י  .42



25

היום והלאה43 כמובן שלנצרך לצרכים 
בסיסיים, כאוכל, מותר44. לפיכך, צריך 
לכבס ולהסתפר לכבוד החג לפני חצות 
היום45. אך כל מלאכה שמותרת בחול 
המועד מותרת בערב פסח, ולכן מותר 
לקצוץ ציפורניים ולצחצח נעליים אחרי 
יקצצו  לכתחילה   - )אשכנזים  חצות46 

ציפורניים לפני חצות47(.
בערב פסח אסור לאכול מצה, כדי שיהיה  כו. 
היכר לאכילת המצה בלילה48 ולחייל יש 
פסח,  בערב  אף  מצה  לאכול  מתירים 
מאחר שזה האוכל בבסיס בימים אלו49. 
אך מותר לאכול תבשיל שמעורב בו קמח 

מצה, וכן מותר לאכול 'מצה עשירה'50.
כז. לאחר שעה עשירית )15:47(, אסור לאכול 
כל דבר שברכתו 'המוציא' או 'מזונות'. 
שאר דברים - מותר לאכול מהם מעט, 
מצה  שיאכל  כדי  ישבע,  שלא  באופן 

לתיאבון51. 
השקיעה52,  לפני  חג  נרות  מדליקים  כח. 
ומברכים: "להדליק נר של יום טוב"53. 
יש הנוהגות לברך גם כן 'שהחיינו'54. מי 
לא  נרות,  בהדלקת  'שהחיינו'  שברכה 
תענה אמן אחר ברכת שהחיינו בקידוש55.
שלם  הלל  אומרים  ערבית  תפילת  לאחר 
שמתפלל  שמי  אומרים  יש  בברכה56. 

ביחידות לא יברך על ההלל57. 

כט. הכשרת המטבח וכליו58
לנוחיות המעיינים, רשימות כלים ומוצרים   

מופיעים בסדר א'-ב'.
 24 בכל הכלים שמכשירים, אין להשתמש 

שעות לפני ההכשרה 

טוסטר )מצנם(: אין להכשיר. 
כיור: יש הבדל בין כיור מנירוסטה לכיור חרס. 
כיור מנירוסטה ניתן להכשיר על ידי עירוי 
מים רותחים )אין להשתמש בכיור 24 שעות 
לפני כן במים חמים(, ואילו כיור חרס - לפי 
להכשרה,  ניתן  אינו  האשכנזית  הפסיקה 

על  להכשירו  ניתן  יוסף  עובדיה  הרב  לפי 
ידי עירוי. יש לנקות היטב את הכיור, לערות 
עליו מים רותחים ולשים בתוכו במהלך כל 
ימי הפסח, קערת פלסטיק או לכל הפחות 
רשת. יש לשפוך חומר חריף )אקונומיקה 
או חומצה( במקום יציאת המים. יש לנקות 
היטב את המסננת במקום יציאת המים, וכן 
את ה"משולש", ועדיף להשתמש במיוחדים 

לפסח. 

כל  את  היטב  לנקות  יש  )גז(:  כיריים 
המשטחים, כפתורים וכו'. מבערים - לנקות 
היטב את החורים, להפעיל למספר דקות או 

שו"ע סימן תסח סעיף א.  .43
משנ"ב סי' תסח ס"ק ו  .44

משנ"ב סימן תסח סק"ה וסק"ז, ילקו"י עמ' שסט   .45
סעיפים ו-י

שו"ע ורמ"א סימן תסח סעיף ב, משנ"ב סק"ז,   .46
חזון עובדיה-הגדה של פסח עמוד צא ובהערה 

יד
משנ"ב סימן תסח סק"ה, ועיין שער הציון אות   .47

ז.
רמ"א סימן תעא סעיף ב, חזון עובדיה-הגדה של   .48
פסח עמוד צג ה, )אשכנזים נוהגים שלא לאכול 
מצה כבר מראש חודש ניסן – משנ"ב תעא ס"ק 

יב(.
הליכות שלמה פרק ח הערה 12,אך בספר תורת   .49
המחנה חלק ג שאלה ג התירו עד י"ד אך בו ביום 
התירו רק בדוחק גדול אך מצה עשירה וכדו' 

מותר.ילקו"י עמ' שע סע' יח 
שו"ע סימן תעא סעיף ב.ילקו"י עמ' שע סע' יד-יז  .50
שו"ע סימן תעא סעיפים א-ב, משנ"ב סק"ג-ד,   .51

חזון עובדיה – הגדה של פסח עמ' צה
שמירת שבת כהלכתה פרק מד סעיף ב. אם לא   .52
הדליקו לפני השקיעה - ביום טוב יכולים להעביר 
אש ולהדליק, ויניח את הגפרור שהדליק ממנו 

לכבות מעצמו.
שו"ע סימן סימן רסג סעיף ה.  .53

משנ"ב סימן רסג ס"ק כג. בחזון עובדיה עמוד   .54
רסט כתב שלכתחילה אין לברך 'שהחיינו'.

שמירת שבת כהלכתה פרק מד סעיף ד, וכתב   .55
שכמו כן אם שומע את הקידוש מאחר לא יענה 
'אמן' על ברכת 'שהחיינו', אך בילקו"י מועדים 

עמ' שפט סע' לד כתב שיכולות לענות 'אמן'.
שו"ע רמא סי' תפז סעיף ד ומשנ"ב ס"ק טז.  .56

כן היא דעת הגר"א נבנצל שהובאה במקראי   .57
קודש פרק ג הערה יח, אך ביחוה דעת חלק ה 
סימן לד כתב שאפילו הנשים שאינן באות לבית 

הכנסת צריכות לגמור את ההלל בברכה.
מתוך חוברת פסח- הרב גולן תשע"ט  .58
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ללבן קלות מסביב. חצובות - יש לנקות היטב, 
להגעיל או ללבן קלות )רצוי להחליף לפסח או 
לצפות בניר אלומיניום(. ניתן, ורצוי, להביא 
את החצובות לתחנת הגעלת הכלים לצורך 
ליבון. משטח )מתחת למבערים( - לערות מים 

רותחים ולצפות בניר אלומיניום.

כיריים חשמליות: לנקות היטב ולהפעיל בחום 
מקסימלי למשך שעה. 

כיריים קרמיות: יש בעניין זה שתי גישות: 
כל  את  היטב  לנקות  יש  המקלים  לדעת 
לפני  שעות   24 להשתמש  לא  המשטח, 
ההכשרה ולהפעיל את גוף החימום בחום 
המחמירים  שעה.  חצי  במשך  המקסימלי 
טוענים שלזכוכית חסינת האש יש דין של 
כלי חרס שאי אפשר להכשירו. )המעוניינים 
יכולים לכסות את גוף החימום בניר אלומיניום 
)רק בזמן הבישול, לזמן קצר יחסית. הדבר 

אינו מומלץ על ידי היצרן!(

ניתן  שאותן  "אינדוקציה"  מסוג  בכיריים 
להפעיל רק אם מניחים עליהן סיר, מניחים 
עד  ומחממים  ניר,  ובתוכו  ריק  סיר  עליהן 

שהניר נחרך.

מדיח כלים: עדיף לא להכשיר. בשעת הצורך 
יש להכשיר על ידי הפעלה בחום מקסימלי, 
עם חומרי ניקוי. יש לנקות היטב מחמץ ושומן. 
אם אי אפשר לנקות היטב - אין להכשיר. את 
בנפרד.  להגעיל  יש  המתפרקים  החלקים 
מיחם )מים חמים לשבת(: אם השתמשו בו 
רק למים - "הגעלה עצמית": לנקות היטב 
את ה"אבן", למלא אותו עד שפתו במים, 
ולהרתיח עד שיגלשו המים. יש לפתוח את 
הברז בשעת הרתיחה על מנת ש"יוכשר" 

גם הברז.
לעיתים במשך השנה מניחים על המיחם חמץ 
)חלות, לחמניות וכיו"ב(, במקרה זה הכיסוי 

טעון ליבון קל.

מיקרוגל: יש רבנים הממליצים שלא להכשיר 
מיקרוגל לפסח. יש מקילים להכשיר באופן 
הבא: מנקים היטב לפני ההכשרה, מכניסים 
כלי עם מים לתוכו ומחממים בחום מקסימלי 
למשך רבע שעה )עד שיעלו אדים(. עם סיום 
ההכשרה יש לפתוח מיד את דלת המכשיר. 
את מגש הזכוכית )"צלחת מסתובבת"( יש 
להחליף או לכסות. רצוי להכניס למיקרוגל 

בפסח מוצרי מזון מכוסים בלבד. 
מיקרוגל שהוא גם משחים - דינו כתנור.

מעבד מזון: את גוף המיקסר )המנוע( יש 
לנקות היטב )בגלל קמח וכל מיני פירורים 
בניר  או  בניילון  לעטפו  ורצוי  הנדבקים( 
אלומיניום )לא את פתחי האוורור!!(. החלקים 
השונים - רצוי להשתמש במיוחדים לפסח 
)במיוחד אם רגילים גם לרסק לחם וכיו"ב(. 
שניתן  כמה  עד  לפרק   - אפשרות  כשאין 
ולהגעיל חלקי מתכת או פלסטיק. בחלקים 
המיועדים ללישת בצק - אין להשתמש בפסח. 
לחמץ  במכשיר  השתמשו  שלא  ברור  אם 
)כגון שריסקו בו ירקות ופירות בלבד( ניתן 

להסתפק בניקיון ובשטיפה. 

במים  היטב  לנקות  יש  מקפיא:   / מקרר 
ובחומרי ניקוי. דרושה הקפדה מיוחדת על 
ניקוי הגומי מסביב לדלת ועל המסילות של 
לפירורים  במיוחד  לב  לשים  יש  המדפים. 
הנמצאים בחריצים שבתחתית תא ההקפאה! 
יש המקפידים לכסות את המדפים בניילון או 

בניר לאחר הניקוי.

פלטה לשבת: לכתחילה עדיף להשתמש 
בפלטה מיוחדת לפסח. למעוניינים להכשיר: 
יש לנקות היטב לפני ההכשרה )כולל הרגליות 
וחוט החשמל שנדבקים בו שיירי מאכל!(. 
להכשירה על ידי הפעלתה שעתיים בחום 
המקסימלי. לאחר ההכשרה רצוי לצפותה 

בניר אלומיניום. 
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קומקום חשמלי: אם השתמשו בו רק לחימום 
מים - "הגעלה עצמית" )כמו במיחם(. 

אפשרות  אין   - חמץ  לתוכו  הכניסו  אם 
להכשירו. 

- אי אפשר  ישנם סדקים  שיש: אם בשיש 
להכשירו וחייבים לכסותו כל ימי הפסח. 

- מנקים היטב ומכשירים  אם השיש שלם 
על ידי עירוי מים רותחים. נוהגים לכסות את 
השיש לאחר הכשרה )אם מכסים - אין צורך 
בהכשרה על ידי אבן מלובנת(. אם יש בשפת 
השיש פלסטיק - יש להורידו לפני ההכשרה 
ולנקותו היטב גם מבפנים. בעיקרון יש להבחין 
בין שיש "גרניט" )או שיש חברון( שהוא שיש 
וניתן להכשירו על  טבעי, שדינו ככלי אבן 
ידי מים רותחים, לבין שיש "קיסר" שהוא 
מלאכותי ועשוי מחיבור של אבנים קטנות, 
שלדעת חלק מהפוסקים לא ניתן להכשירו 
בהגעלה )נחשב ככלי חרס(, ואותו יש לכסות 

בימי הפסח.

להכשירו  שלא  מחמירים  יש  אפיה:  תנור 
לפסח. 

למעוניינים להכשירו: יש לנקות היטב את 
התנור כדי שלא יישאר שום חמץ בעין )אפשר 
מיוחדים  ניקוי  בחומרי  להשתמש  ורצוי 
ניקוי  על  במיוחד  להקפיד  יש  לתנורים(. 
בהם(.  נדבק  )שחמץ  השונים  הכפתורים 
ההכשרה נעשית על ידי הפעלת התנור )ריק( 
בחום מקסימלי למשך שעתיים. תנורים שיש 
להם מערכת ניקוי עצמית - יש להפעילה. 
ולא  עצמו  לתנור  רק  אפשרית  ההכשרה 
לתבניות )כולל תבניות פיירקס(, ולכן יש צורך 
בתבניות מיוחדות )אפשר חד פעמיות(. לגבי 
הרשת שבתוך התנור – אפשר להכשירה תוך 
כדי הפעלת התנור שצוינה לעיל. מי שרגיל 
להשתמש בקביעות בתבנית בתוך תבנית, 
ניתן להכשיר את התבנית ה"חיצונית" על 

ידי ליבון קל. 
 בתנור "פירוליטי" המנקה עצמו בחום גבוה 

מאד, יש מקילים להכשיר גם את התבניות 
בתוכו, כיוון שהפעלתו נחשבת לליבון חמור.

הכשרת כלי בישול וסעודה59 ל. 
גביע ליין: אם עשוי ממתכת – נהגו להגעיל 
)למרות שאין חשש של שימוש בחמץ(. אם 
מזכוכית - דינו ככלי זכוכית )יפורט לקמן(. 
כלי זכוכית: למנהג )רוב( הספרדים - שטיפה 
והדחה. למנהג האשכנזים )וכן לדעת ה"בן 
איש חי"( - לכתחילה עדיף לא להכשיר )חשש 
כלי חרס(. בשעת הצורך מכשירים על ידי 
השריה שלוש יממות במים, והחלפת המים 

כל 24 שעות. 

כלי דורלקס ופיירקס: לספרדים דינם ככלי 
לעיל(,  המקלים  לדעת  )שטיפה  זכוכית 
ולאשכנזים לכתחילה אין להכשיר, ובשעת 
3 פעמים( ואין  הצורך הגעלה )רצוי להגעיל 

לשטוף אחר כך במים קרים. 

כלי חרס, חרסינה, פורצלן: אין להכשיר )מי 
שיש לו כלים ישנים שלא היו בשימוש מספר 
שנים ורוצה להכשירם - יעשה "שאלת חכם"(. 
להגעיל,  מתירים  שיש  פי  על  אף  מחבת: 

נוהגים למעשה להכשיר על ידי ליבון )קל(. 
מחבת טפלון שמשתמשים בה ללא שמן - אין 

להכשיר.

ניתן  אם  הפוסקים  נחלקו  אמאיל:  סירי 
להכשירם  יש  המתירים  לדעת  להגעילם. 

כמו סירי מתכת, ורצוי להגעילם 3 פעמים.

סירי מתכת: לנקות היטב ולהגעיל. אם יש 
חלודה או "קמטים" יש ללבן את המקומות 
הללו לפני ההגעלה, יש לשטוף במים קרים 
מיד לאחר ההגעלה, יש להגעיל גם את מכסה 
הסיר. ידיות וחיבורים יש לפרק, לנקות היטב 

ולהגעיל בנפרד.

מתוך חוברת פסח- הרב גולן תשע"ט  .59
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 - אחת  מיחידה  בנוי  אם  )מתכת(:  סכו"ם 
הגעלה. אם בנוי משתי יחידות - יש לפרק, 
לנקות היטב במקום החיבור וללבן ליבון קל. 
אם ה-קת מעץ או מפלסטיק - אין אפשרות 
להכשיר. פלסטיק )קשיח(: לפי רוב הפוסקים 

ניתן להגעיל, ורצוי 3 פעמים.

תבניות אפיה: אין אפשרות להכשיר )כולל 
תבניות פיירקס(, אלא אם כן השימוש במשך 
השנה הוא ב'תבנית בתוך תבנית', שאז ניתן 
להכשיר את התבנית ה"חיצונית" בליבון קל.

הנחיות כלליות נוספות להכשרת  לא. 
המטבח60

כלים שאין משתמשים בהם בפסח: 
מנקים היטב לפני פסח ומניחים במקום   .1
יבואו להשתמש בהם  מוצנע כדי שלא 

בטעות. 
מכשירים  כלל  בדרך  מצויים  במטבח   .2
חשמליים שאינם משמשים לבישול )כגון 
רדיו(. יש לנקותם היטב מפני שהעבודה 
להידבק  לחמץ  לגרום  עלולה  במטבח 
בהם. לכן יש לנקות היטב גם את הכבלים 

)החוטים( של המכשירים השונים. 
כסאות ושולחנות יש לנקות היטב )במיוחד   .3
בכל מיני פינות וחיבורים(. את השולחן יש 
לכסות במפה )מיוחדת לפסח או שכובסה 
בהרתחה!(. אם אין מפה כזו - יש להצמיד 

ולכסות השולחן במפת ניילון. 
בדברים  בפסח  להשתמש  לא  רצוי   .4
בזמן  השולחן  על  השנה  כל  הנמצאים 

הארוחות )כגון ברכונים(. 
מכשירים שונים שיש להם "פילטר" )כגון   .5
מכונת כביסה, מדיח כלים וכיו"ב( - יש 

לנקות היטב. 
האבק  שואב  את  היטב  לנקות  לזכור   .6
ביעור  זמן  לפני  השקית  את  ולהחליף 

החמץ.
7.  נשים העונדות טבעות בזמן עבודות עם 

בצק וכו' - מומלץ לא לענדן בפסח. 

לב. מוצרי מזון כשרים לפסח
"כשר  חותמת  על  להקפיד  יש  כללי:   .1
אין  לחג.  הנרכש  מוצר  כל  על  לפסח" 
על  המודבקות  מדבקות  על  לסמוך 
האריזה, וכן יש לבדוק מיהו נותן ההכשר. 
רצוי מאד לבדוק את רשימת המרכיבים 
כדי להימנע מבעיות )קטניות למשל - לא 
תמיד מצוין אם ההכשר הוא רק לאוכלי 

קטניות או לא(. 
אבקת  גמור:  חמץ  שהם  מזון  מוצרי   .2
פלאפל, אבקת מרק, אטריות, בוטנים 
מצופים, בצק, ביסקוויטים, בורגול, בירה 
לבנה ושחורה, ביסלי, בלינצ'ס, בשר צמחי 
גרנולה,  גריסים,  גלידה,  גביעי  לסוגיו, 
דגני בוקר, דייסות למבוגרים ולתינוקות 
)סולת, קוואקר(, דגים או בשר עם פירורי 
לחם )שניצל או קציצות(, ופלים, ויסקי, 
חיטה, חיטה תפוחה, ממרח לוטוס, נקניק 
ונקניקיות, סובין, סוכר ענבים )תוצרת 
חוץ מיוצר בדרך כלל מחיטה!(, סולת, 
ועוגיות,  עוגות  דגן,  עמילן  סורביטול, 
פסטה לסוגיה, פיצה, צנימים, פתיתים, 
קרקרים, שקדי מרק, תאנים מיובשות, 
תה נמס, תמציות שונות. לגבי תחליף 
קפה )צ'יקו וכדו'(: המרכיב העיקרי הוא 
עולש )ציקוריה( שאינו חמץ, אולם פעמים 
רבות הוא מכיל גם דגנים, ואז הוא חמץ 

גמור. 
במים  מושרית  שהחיטה  מכיוון  קמח:   
לפני טחינתה, רבים חוששים מאפשרות 
של החמצה, לכן אין משתמשים בקמח 
רגיל בפסח. מאידך גיסא, מי שנשאר לו 
קמח בבית, אינו חייב לבערו, אלא אפשר 
להצניעו. קמח לאפיית מצות, הוא קמח 
חיטה רגיל, אלא שאין משרים את החיטה 
במים לפני כן. קמח ללא גלוטן, אינו חמץ. 
 - אורז  קמח חומוס, קמח תירס, קמח 

כשרים לאוכלי קטניות. 

מתוך חוברת פסח- הרב גולן תשע"ט  .60
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קטניות: האשכנזים )וחלק מעדות המזרח(   .3
אינם משתמשים בקטניות בפסח. רובם 
המופקים  המוצרים  את  אוסרים  גם 
התירו  אולם  לציטין(,  )שמן,  מקטניות 
קטניות לילדים קטנים ולחולים )אף שאין 

בהם סכנה(. 
נוהגים איסור    רוב עדות המזרח אינם 
בפסח  בהם  המשתמש  אך  בקטניות, 
חייב לבררם ולנקותם היטב לפני החג. 
יש להיזהר מאכילת 'פיצוחים' שנוהגים 
לקלות אותם עם קמח. בחנויות הכשרות 
לפסח משתמשים בקמח תפוחי אדמה. 

)שיש  אורז  נכללים:  קטניות  באיסור   .4
מחמירים בו יותר משאר קטניות(, אפונה, 
גלוקוזה, חמניות, חומוס, חילבה, טופו, 
כמון, שעועית, חרדל )הגרגרים(, סויה 
)כולל חלב סויה(, עדשים, פול, פופקורן, 
קורנפלור, קימל, שומשום, תירס. המנהג 
המקובל בין האשכנזים להחמיר בקטניות 

בין יבשים ובין טריים )ירוקים(. 
שמנים שאין בהם שום חשש קטניות הם:   
שמן זית, שמן דקלים )יש גם מרגרינה 
שמן  אגוזים,  שמן  ממנו(,  המיוצרת 
שקדים. רוב הפוסקים מתירים גם שמן 

כותנה. לגבי 
רוב  )ליפתית(  קנולה  ושמן  סויה  שמן    
הפוסקים מחמירים, אולם יש מי שמיקל.

מוצרים שיש בהם חשש קטניות: אבקות   .5
במבה,  לפסח(,  הכשרים  )גם  מרק 
חלבון  בתוספת  טחון  או  מעובד  בשר 
מן הצומח, חלב צמחי, חמאת בוטנים, 
מרגרינה,  מיונז,  מילקי,  קקאו,  חמאת 
פרווה,  קצפת  פרילי,  פודינג,  סויה, 
קקאו, שוקולד, שמן )כמפורט לעיל(. יש 
פוסקים המתירים גם לאשכנזים מוצרים 
קטן  חלק  הם  שהקטניות  מילקי(  )כגון 
מהמוצר ו"התבטלו" לפני פסח. אולם לפי 
הנחיות הרבנות הראשית גם מוצרים אלו 
מסומנים "כשר לפסח לאוכלי קטניות". 
ישנם מוצרים רבים מרשימה זו המיוצרים 

ללא חשש קטניות. יש לבדוק כל מוצר 
לגופו. )בחנויות באפרת יש בדרך כלל 

שילוט מתאים(. 
מותר למי שנוהג איסור בקטניות, לאכול   .6
אצל מי שנוהג היתר ולהשתמש בכליו, 

אולם לא לאכול קטניות ממש. 
בשו"ת  'מעורבות':  במשפחות  קטניות   
תשב"ץ61 נפסק: 'אין ספק שהאישה היא 
דאשתו  חיובו  בכל  בעלה  עם  נכללת 
ונפטרת מקהילת  כגופו בכל הדברים, 
בית אביה ודבר זה מלתא דפשיטא היא 
ואין בו ספק שלא יהיו שנים מסובין על 
האסור  בעיסותיהן  חלוקין  אחד  שולחן 
לזה מותר לזה...'. על פי זה פסק ר' משה 
להתנהג  צריכה  'דהאשה  פיינשטיין62: 
לקולא  בין  לחומרא  בין  הבעל  כמנהג 
למקום  ממקום  בהולך  מנהג  דין  דהא 
כשאין דעתו לחזור למקומו הראשון נוהג 
כמנהג המקום שבא לשם בין לקולא בין 
צורך  של  אזכור  בדבריו  אין  לחומרא'. 
בהתרת נדרים מצד האשה, וכמו כן, אין 
מוזכרת האפשרות שאשה תמשיך לנהוג 

כמנהג בית הוריה. 
ש'אשה  נפסק  יוסף'63  ב'ילקוט  אולם   
אשכנזייה הנשואה לספרדי אם ברצונה 
משעת  ולנהוג  הוריה,  מנהג  לבטל 
שתעשה  נכון  בעלה,  כמנהג  נשואיה 
התרה כדי שתוכל לאכול בבית בעלה 
אורז וקטניות והוא הדין לכל יתר מנהגי 
החומרות שיש לאשכנזים. ובפרט בענייני 
מבני  שהיא  האישה  שרשאית  הפסח, 
אשכנז שנישאת לספרדי, לנהוג כמנהג 
על  התרה  שתעשה  לאחר  הספרדים, 
מנהגיה הקודמים' וכן 'אישה ספרדייה 
שהייתה נוהגת היתר בבית הוריה, ונישאת 
לאשכנזי, אין ראוי שתבשל בבית בעלה 
אורז לעצמה בפסח ומכל מקום כשהולכת 

חלק ג סימן קעט  .61
שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קנח  .62

קצוש"ע אורח חיים סימן תנג סעיפים ח, יב  .63
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עמהם,  לאכול  לה  מותר  אביה  לבית 
דמרן,  אתריה  ישראל  שארץ  שמכיוון 
לא אמרינן שקיבלה עליה מנהג ארצות 

אשכנז לגמרי'.
לסיכום: לדעת ר' משה פיינשטיין האישה 
נוהגת באופן מוחלט כמנהג בעלה, ללא 
צורך בהתרת נדרים וללא אפשרות לנהוג 
כמנהג הוריה. לדעת הרב עובדיה יוסף 
ספרדייה  אישה  וכן,  בהתרה,  צורך  יש 
הנשואה לאשכנזי, יכולה להמשיך לאכול 

קטניות כשהיא מתארחת בבית הוריה. 
מצה עשירה: מצה עשירה עשויה מקמח   .7
)כשר לפסח( ש-לשים אותו במי פירות 
)יין, מיצים טבעיים, ביצים( ללא תערובת 
מים. הספרדים נוהגים לאכלה בפסח )על 
פי פסק השולחן ערוך, אולם כף החיים 
והאשכנזים  וכן הרב אליהו מחמירים(, 
נוהגים שלא לאכלה64 פרט לזקנים או 
לחולים, אולם לדעת פוסקים רבים65, 
זהו רק כאשר המצה העשירה נאפתה 
גם  רגילה!  מצה  כמו  הידורים  באותם 
לילדים קטנים ניתן לתת מצה עשירה. 
חשוב לציין: לעיתים יש על עוגיות מצה 
עשירה הכשר כללי לפסח אולם כאמור 
זהו רק לספרדים ולא לאשכנזים! 'עוגות' 
העשויות מקמח מצה עם מי פירות - אינם 
בכלל מצה עשירה, ומותר לאכלם בפסח 
'מצה  באכילת  איסור  לנוהגים  )פרט 

שרויה'(. 
מוצרי מזון 'ניטרליים': לכאורה במצרכים   .8
'טבעיים' כגון בשר, דגים, ביצים, חלב 
וכיו"ב, לא אמורה להיות בעיה, ואף על 
פי כן – בשר מוכשר צריך השגחה בשל 

מלח ההכשרה. 
בשל  השגחה  צריך  טחון/מעובד  בשר   .9
החומרים המוספים בו )יש עם תוספת 

חלבון שהוא קטניות!(. 
10. דגים: לשטוף לפני השימוש. דגים טחונים/ 

מעובדים טעונים השגחה. 
בשנים  חששות.  אין  עקרונית  ביצים:   .11

קודמות הייתה בעיה לגבי החותמות על 
הביצים, אולם בעיה זו נפתרה.

12.  חלב: לפי פוסקים מסוימים יש בעיה 
בחלב פרות שאכלו חמץ. לכן יש השגחה 

על הרפתות
ש-פרות לא תאכלנה חמץ תקופה ארוכה   
יש כאלו המקפידים  ועדיין  לפני פסח, 
שהוכנה  חלב  בתוצרת  רק  להשתמש 

בערב פסח.
13. מוצרי חלב 'מעובדים' )גבינות, מעדנים 
וכיו"ב( טעונים השגחה. חלק מהמוצרים 
מכילים קטניות. שימו לב: ישנם מוצרי 
חלב שהם בכשרות 'מהדרין' לכל השנה 

אולם לא לפסח!! 
14. קינואה: ברור שאין הוא ממיני הדגן )גם 
מבחינה בוטנית, וגם מכיוון שאין הוא מכיל 

גלוטן הוא אינו 'מחמיץ'(. 
השאלה ההלכתית הרלוונטית היא האם   
יש לו דין 'קטניות'. נראה לי שמעיקר הדין 
אין לו, משתי סיבות: א( מבחינה בוטנית 
)שייך למשפחת הסלקיים( ומבחינת צורת 
גידולו )גרעינים על שיח(. ב( על פי העיקרון 
פיינשטיין66  משה  הרב  ידי  על  שנקבע 
"אין לנו בדבר אלא מה שמפורש שנהגו 
לאיסור, לא נאסרו אלא המינים שהנהיגו 
ולא שאר המינים שלא הנהיגו מפני שלא 

היו מצוין אז".
לסיכום: לספרדים המתירים קטניות ודאי 
מותר, וגם לאשכנזים יש בסיס רחב להקל. 
מי שקונה קינואה בתפזורת חייב לברור 

היטב )כמו שבוררים אורז(. 
15. תמרוקים וחומרי ניקוי: חלק מהתמרוקים 
וחומרי ניקוי )במיוחד המיובאים מחו"ל( 
עלולים להכיל אלכוהול המופק מדגנים 
'נפסל  זה  חמץ  אמנם,  חמץ.  שהוא 
איסור  זמן  לפני  עוד  כלב'  מאכילת 
את  מתירים  רבים  פוסקים  ולכן  חמץ, 

רמ"א סימן תסב סעיף ד  .64
משנ"ב תסב ס"ק יט, ר' משה פיינשטין  .65

שו"ת אגרות משה, או"ח ח"ג סימן סג  .66
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ישנם  אולם  אלו.  בחומרים  השימוש 
בפסח  להשתמש  האוסרים  פוסקים 
בחומרי ניקוי לכלים )שעלולים להתערב 
במאכל( או בכאלו המיועדים לסיכת הגוף 
)סיכה=שתיה( או במשחת שיניים שיש לה 
טעם טוב ומכניסים אותה לפה ללא הכשר. 
בשוק, מצוי מגוון רב של תכשירים כשרים 

לפסח, ואין שום בעיה להשתמש בהם. 
כביסה,  אבקות  כלליים,  ניקוי  חומרי   .16
צריכים  אינם   - וכיו"ב  נעליים  משחת 

הכשר לפסח.
17.  תרופות: תרופות מסוימות עלולות להכיל 
מרכיבים שהם חמץ, ועל כן צריך לנהוג 
כדלקמן: חולה שיש בו סכנה - יכול ליטול 
כל תרופה הניתנת לו על ידי הרופא. חולה 
שאין בו סכנה - אין שום בעיה להשתמש 
בזריקות, פתילות )נרות(, טיפות אוזניים 
ועיניים, משחות חיצוניות, מדבקות לעור, 
יוד. לרוב הפוסקים אין גם בעיה בשימוש 
בכדורים או סירופים מרים. הבעיה קיימת 
בהם  שיש  סירופים  או  מציצה  בכדורי 
 הנאה. במקרה של צורך בתרופות אלו -
תרופה  הרוקח  או  מהרופא  לבקש  יש 
המופיעה ברשימת התרופות הכשרות 
 לפסח. ה"צורכים" ויטמינים ותוספי מזון -

יתייעצו עם רופא ועם רב עד כמה העניין 
נחוץ.

לג.  תרופות
חולה שיש בו סכנה ואפי' חשש סכנה,   .1
עליו ליטול כל תרופה שנצטווה על ידי 

הרופאים, 
אם ישנה תרופה חלופית שאין בה חשש   
חמץ ופעולתה היא כמו הראשונה, אזי 

יעדיף אותה67.
תרופות המכילים קטניות מותרות לכל   .2
חולה )גם לאלו המקפידים על קטניות(68.

משחות, טיפות עיניים וכל תרופה בשימוש   .3
חיצוני מותרים לכל חולה69.

ככלל, לקראת חג הפסח, כבכל שנה,   .4

מפרסמות קופות החולים, בשיתוף עם 
הרבנות הראשית לישראל, רשימה של 

תרופות כשרות לפסח, ללא חשש חמץ.

ההכנות לליל הסדר
בצורה  הסדר  שולחן  את  לסדר  יש  לד. 

מכובדת כדרך חרות70.
יש להכין מבעוד יום את צרכי הסדר71,  לה. 
הזרוע  צליית  הקערה,  סידור  דהיינו 
למרור  החסה  קילוף  וכן  והביצה, 
ושטיפתו, הכנת חזרת, חרוסת ומי מלח. 
לכרפס - לוקחים ירק שברכתו אדמה.  לו. 
נוהגים לקחת סלרי )ויש לוקחים תפוח 
אדמה, צנון או פטרוזיליה(. ניתן לקחת 
גם כל ירק אחר, מלבד חסה או חזרת72.

פסקי תשובות חלק ה' סימן תסו סעיף א  .67
פסקי תשובות חלק ה' סי' תמב סעיף ה  .68

פסקי תשובות פסח חלק ה' סימן תמב הלכה א   .69
שו"ע סימן תעב סעיף ב.  .70

שו"ע תעב א,משנ"ב ס"ק א  .71
שו"ע סימן תעג סעיף ד, משנ"ב סק"כ, כף החיים   .72

ס"ק מח.
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סדר הקערה 
 מנהג הרמ"א73

מנהג האר"י74
 

   

      
 

הסבה
לז.  תיקנו חז"ל שבליל הסדר כל אדם יאכל 
וישתה בהסבה, משום שבכך מראה את 

עצמו כבן חורין. 
ההסבה צריכה להיעשות לצד שמאל,  לח. 
וגם שמאלי, יסב ויישען לכיוון שמאל של 

כל אדם75.
צריך להסב במספר מקומות במהלך  לט. 
מצה,  'כזית'  אכילת  בשעת  הסדר76: 
ב'כורך'  כוסות,  ארבע  בשתיית 
וב'אפיקומן', והמסב בכל הסעודה הרי 
זה משובח77. אולם, בעת קריאת ההגדה 

ובאכילת המרור - אין להסב78.
אם אכל את ה'כזית' מצה ללא הסיבה,  מ. 
עליו לשוב ולאכול 'כזית' מצה בהסבה, אך 
לא יברך שנית79. אך ב'כורך' וב'אפיקומן', 

לחזור  לו  וקשה  הסיבה,  בלא  אכל  אם 
ולאכול שנית, אינו צריך לחזור ולאכול 

בהסיבה80.
הכוסות  מארבע  אחת  את  שתה  אם  מא. 
שלא בהסיבה - למנהג הספרדים, יחזור 
וישתה את הכוס בהסבה ללא ברכה81. 
אך למנהג האשכנזים - כך הדין רק בכוס 
וישתה(  יחזור  לא  ראשון  )כוס  השניה 
באפיקומן  אך  מצווה,  מצת  ובאכילת 

לא יחזור ויאכל בכלל82.
צריכות  נשים  גם  הספרדים  למנהג  מב. 
להסב, ואשכנזיות, יש שנהגו שלא להסב, 

ויש שנהגו להסב83. 

קדש-שתיית ארבע כוסות 
מג. חכמים חייבו כל אדם מישראל, בין אנשים 
ובין נשים, לשתות בלילה זה ארבע כוסות 

יין או מיץ ענבים84.
הסדר  פי  על  אלו  כוסות  לשתות  יש  מד. 
האמור בהגדה. לספרדים, בברכה על כוס 

ביצה

חרוסת

כרפס מי-מילח

זרוע

מרור

זרוע

מרור
לברכה

מרור
לכורך

כרפס חרוסת

ביצה

רמ"א סימן תעג סעיף ד  .73
באר היטב סימן תעג סק"ח  .74

שו"ע סי' תעב סעיף ג,מקראי קודש – ליל הסדר   .75
פרק ד כה, חזון עובדיה-הגדה של פסח עמ' 

קכב
שו"ע סימן תעג סעיף ב, תעה סעיף א, תעז סעיף   .76

א.
רמ"א סי' תעב סעיף ז כתב שלכתחילה יסב   .77
כל הסעודה, ובחזון עובדיה-הגדה של פסח 
עמ' קכד כתב שהמיסב 'הרי זה משובח', ועיין 
במקראי קודש פרק ט הערה טו שכתב בשם 

הגר"א נבנצל שכן עיקר, שה"ז משובח.
משנ"ב סימן תעג ס"ק עא, כף החיים ס"ק קנא.   .78
שו"ע סימן תעב סעיף ז, משנ"ב ס"ק כב, חזון   .79

עובדיה- הגדה של פסח עמ' קנט
משנ"ב סימן תעב ס"ק כג ותעז ס"ק ד, חזון   .80

עובדיה- הגדה של פסח עמ' קעז-קעח
שו"ע סימן תעב סעיף ז, ילקו"י מועדים עמ' שצו   .81
סע' כב, מעיר שם שבכוס שני - אם אינו רגיל 
יין בתוך הסעודה יש אומרים שצריך  לשתות 

לחזור ולברך.
רמ"א סימן תעב סעיף ז, משנ"ב ס"ק כא-כ"ב  .82

שו"ע ורמ"א סימן תעב סעיף ד, מקראי קודש   .83
פרק ד כא

שו"ע סימן תעב סעיף ח וסעיף יג, ילקו"י מועדים   .84
עמ' שפו סע' טו, פניני הלכה פרק טז סימן ז, 

הליכות שלמה פרק ט סימן יא ובהערה
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ראשונה ושלישית85 ולאשכנזים ברכה על 
ארבע הכוסות. בנוסף, אם שתה אותן זה 
 אחר זה ללא אמירת סדר ההגדה ביניהם -

לא יצא ידי חובתו86.
עד  כוס  כל  למלא  צריך  לכתחילה,  מה. 
הסוף87. ראוי שלא לקחת כוס גדולה מדי 

אם אין בדעתו לשתות את רובה88.
מו. לכתחילה יש לשתות בכל כוס כשיעור 
ידי  יוצאים  ובדיעבד  לפחות,  'רביעית' 

חובה בשתיית רוב 'רביעית'89.

ורחץ-נטילת ידיים ורחץ90
מז. כל המסובים נוטלים ידיים ללא ברכה, 
נוטל.  הסדר  עורך  שרק  הנוהגים  ויש 
כל המסובים לוקחים מהכרפס91 פחות 

משיעור של 'כזית'92.
את הכרפס )כל ירק למעט חסה וחזרת,   
לרוב האשכנזים משתמשים בתפו"א, 
פטרוזיליה או צנון והספרדים- בסלרי(, 
טובלים במי מלח או בחומץ ויש הנוהגים 
פרי  בורא  ומברכים  בחרוסת.  לטבול 
האדמה ומכוונים להוציא בברכה גם את 
ויש הנוהגים שרק עורך הסדר  המרור, 
מברך בורא פרי האדמה ומכוון להוציא 

את כולם ידי חובה.

יחץ-חציית המצה האמצעית
מח. את המצה האמצעית משלוש המצות 
יחצה לשניים, )לנוהגים לשים שתי מצות 
בליל הסדר, יבצעו את המצה התחתונה( 
ישאיר חצי אחד ואת החצי השני )הגדול( 

יעטוף במפית וישמור לאפיקומן.

מגיד-סיפור יציאת מצרים93, הוא העיקר 
של ערב זה, זו העברת המסורת לדור הבא, 
ולכן ישתדל להאריך )כמובן בהתאמה לפי 
כוחות ועייפות המסובים( ולספר בנפלאות 

הבורא ביציאת מצרים. 

מט. "מצות עשה מן התורה לספר בניסים 

ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 
חמשה עשר בניסן"94.

נ.  כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו: פסח, 
מצה ומרור וביאורם, לא יצא ידי חובה95.
ולבאר את ההגדה באופן  יש להסביר  נא. 
שיבינו כל הסמוכים לשולחן ה'סדר' ויצאו 

ידי חובת סיפור יציאת מצרים96.
אמירת ההגדה מתחילה ב"הא לחמא  נב. 

עניא"97.
להוריד  או  המצות  את  לכסות  נג. נוהגים 
היינו"(  "עבדים  )עד  מהשולחן  אותם 
ומוזגים כוס שניה ומתחילים באמירת 

"מה נשתנה".
לאחר  הגביע  )הדחת(  שטיפת  נד. בעניין 
שתיית הכוס הראשונה ולפני מזיגת הכוס 
ולדעת  בדבר  מחלוקת  ישנה  השנייה, 
והדחה  שטיפה  צריך  "ואין  המשנ"ב: 
שכבר שטפו לקידוש". אולם 'כף החיים' 
כתב שכל הכוסות טעונים הדחה ושטיפה, 
וסיים: "טוב שיהיה לו כלי מלא מים סמוך 
לשולחן כדי לשטוף ולהדיח הכוסות בין 

כוס לכוס"98.
אמירת ההגדה מסתיימת בברכת "גאל  נה. 

ילקו"י מועדים עמ' שצ סע' לח  .85
שו"ע סימן תעב סעיף ח  .86

כף החיים סימן תעב ס"ק סז בשם המאמר   .87
מרדכי, מקראי קודש-הל' ליל הסדר פרק ד 

סימן יג ובהערה מח כך פסק הגר"מ אליהו.
משנ"ב סימן תעב ס"ק לג  .88

שו"ע סימן תעב סעיף ט, משנ"ב ס"ק לג, ילקו"י   .89
עמ' שפי סעיף כב 

מקראי קודש פרק ה  .90
שו"ע סי' תעג סעיף ו  .91

מקראי קודש הערה ח-יש המצריכים כזית  .92
שו"ע תעג ו, מקראי קודש פרק ו   .93

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה א, חזון   .94
עובדיה 'מגיד' סעיף י.

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ה, משנה   .95
ברורה סימן תעג ס"ק סד.

רמ"א תעג סעיף ו, חזון עובדיה-הגדה של פסח-   .96
עמ' קמט.

מנהגים שונים, אם 'הא' בקמץ או צירה וכן אם   .97
לומר "כהא לחמא עניא...."

משנ"ב סימן תעג ס"ק סח, כף החיים סימן תעג   .98
סק"א
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הכוס  את  שותים  שלאחריה  ישראל", 
השנייה, בהסבה לצד שמאל. 

רחצה-נטילת ידיים עם ברכה
אכילת  לצורך  בברכה  ידיים  נוטלים  נו. 

המצה99. 
נטילה זו חובה על כל המסובים. )הנוהגים 
לומר 'לשם ייחוד...' או את ה'סימנים' ישימו 
לב לאומרם לפני נטילת הידיים בכדי שלא 

לגרום להפסק(.

מוציא-מצה100
מצוה על כל אדם מישראל שהגיע למצוות  נז. 
)פחות מגיל מצוות חייב מדין חינוך( הן 

איש והן אישה לאכול מצות בליל הסדר.
המצות  שלוש  על  "המוציא"  מברכים  נח. 
)לנוהגים על 3 מצות ולא שתיים(, מניח 
ומברך על שתי  את המצה התחתונה 
המצות העליונות )מצה שלימה ומצה 
חצויה( את ברכת "על אכילת מצה" בוצע 
משתיהן ביחד ומחלק למסובים שיעור 

של 'כזית' ואוכלים בהסיבה! 
לדעת השו"ע101 טובלים המצה במלח,  נט. 
ולדעת הרמ"א אין טובלים בליל הסדר 

בכדי שייחשב לחם עוני.
מהו שיעור האכילה? לשון השו"ע102: 'כזית  ס. 
מכל אחד' - דהיינו לכתחילה שני זיתים 
)בדיעבד, כתב ה'משנה ברורה' שיוצאים 

בכזית אחד(.
סא. כאשר ה'קערה' )עם המצות( נמצאת 
רק לפני עורך הסדר, ואין במצות שלפניו 
'כזית' לכל אחד מהמסובים, מחלקים 
ומשלימים  שבקערה,  מהמצות  מעט 
שמורה'  'מצה  מ  זיתים(  שני  )לשיעור 

אחרת.
סב. שיעור ה'כזית' ע"פ גדולי דורנו הספרדים 
הוא כעשרים ושבעה גרם, כך לכל אחד 
מה'כזיתים', ולמתקשים/חולים תשעה 

עשר גרם.
לאשכנזים: לגר"ח נאה, שיעור כזית הוא   

עשרים ושבעה סמ"ק )י"א שכך זה גם 
בגרם, בכל מקרה זה קרוב לשיעור מצת 
מכונה רגילה( ולמתקשים/חולים יסתפקו 
בתשעה עשר סמ"ק. ע"פ החזון איש-
שיעור כזית הוא חמישים סמ"ק במצה 
הראשונה ולשאר ה'כזיתים' די בעשרים 
וחמישה סמ"ק ולמי שקשה ניתן להקל 

לאחר המצה הראשונה.
בהנחה שמצת מכונה שוקלת כ 30-35  סג. 
גרם, הרי שבאכילת מצה שלמה, יוצאים 
לכל הדעות ידי חובת שני הזיתים של 
הכזית  שרק  )בהנחה  מצה"  "מוציא 
להחמיר  ויש  התורה  מן  הוא  הראשון 
הוא  השני  והכזית  הגדול,  כשיעור  בו 

מדרבנן(. 
את השיעור הנ"ל יש לאכול תוך "כדי  סד. 
אכילת פרס". השיעור המקובל על רוב 
דעות  )וישנם  דקות   4 הוא  הפוסקים 

שונות עד 9 דקות(.
ה'כזיתים'  שני  אכילת  בעת  לדבר  סה. אין 
הראשונים, אם דיבר שלא מעניין המצה, 
ו'על  'המוציא'  שוב  יברך  לאשכנזים 

אכילת מצה' ולספרדים לא יברך שוב.
סו. בברכת 'על אכילת מצה' יכוון לפטור גם 

את אכילת מצת ה'כורך'.
אם אכלו בטעות לפני צאת הכוכבים,  סז. 
יחזור לאכלו בזמן אך ללא ברכת 'על 
אכילת מצה'. וכן יש לאכלו לפני חצות 

ואם אכלו לאחר חצות, לא יברך. 

מרור 
סח. טובלים כזית מרור בחרוסת, ומנערים 
הסיבה  ללא  ואוכלים  החרוסת,  את 

שו"ע סימן תעה סעיף א, מובא בחזון עובדיה-  .99
יודע שלא הסיח דעתו  הגדה של פסח שאם 
מנטילה ראשונה ועד עכשיו-ייטול ללא ברכה. 
אך המשנ"ב ס"ק א כותב "חיישינן שמא הסיח 

דעתו...."
100. מקראי קודש פרק ז

סימן תעה סעיף א  .101
סימן תעה סעיף א  .102
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)לכתחילה103(. 
סט.  בשל אכילת הכרפס בתחילת הסדר, אין 
מברכים "בורא פרי האדמה" על אכילת 
קדשנו  'אשר  מברכים  אולם  המרור, 

ָּּנוּ על אכילת מרור'.  במצוותיו וצו
במשנה מוזכרים חמישה מיני מרור, אולם  ע. 
חסה,  בשניים:  להשתמש  רגילים  בפועל 
המזוהה עם 'חזרת' שבמשנה, ו-'חריין' )הלבן, 
הקרוי בפי העם 'חזרת'(, המזוהה עם 'תמכא' 

שבמשנה. אך עדיף להשתמש בחסה!
עא. יש לאכול כזית מהמרור.

כורך 
עב. נוטלים כזית מהמצה השלישית )לנוהגים 
טובלים  מרור,  וכזית  מצות(  בשלש 
)'סנדוויץ'(,  ביחד  ואוכלים  בחרוסת, 

בהסיבה. 
עג.  אין מברכים על אכילה זו. 

בעניין אמירת 'זכר למקדש כהלל', יש  עד. 
נוסחים שונים, וכל אחד ינהג כמנהגו. 

שולחן עורך 
עה. אוכלים סעודת חג בתיאבון ובשמחה, רק 

לא ירבה בשתיית יין כדי שלא יירדם .

צפון 
לאחר סיום הסעודה, אוכלים בהסיבה  עו. 
כזית מהאפיקומן104 ללא ברכה. לדעת 

המשנה ברורה יש לאכול שני כזיתים. 
לאחר אכילת האפיקומן אסור לאכול שום  עז. 

דבר, ולעניין שתיה – נחלקו הפוסקים. 
במי  הפה  את  לשטוף  מותר  הדין  מעיקר 
פה אחרי האפיקומן, אך יש מחמירים 

בכך105. 
עח. ישנה מחלוקת אם מותר לעשן לאחר 
טעם  את  שמבטל  משום  האפיקומן 
נבנצל כתב שאין לעשן  והרב  המצה, 

'משום ספק נפשות להחמיר'. 
עם סיום אכילת האפיקומן, מוזגים את  עט. 
הכוס השלישית. ולנוהגים, עכשיו נוטלים 

מים אחרונים.
יש לאכול את האפיקומן לפני חצות הלילה  פ. 

24:41

ברך
פא. מברכים ברכת המזון )עם יעלה ויבוא( 
ללא הסיבה106 ולאחריה שותים בהסיבה 

כוס שלישית. 
פב.  לכל הדעות, מברכים "בורא פרי הגפן" 
על שתיית הכוס השלישית. לספרדים 
יש לכוון בברכה להוציא ידי חובה גם את 

הכוס רביעית. 
אין מברכים ברכה אחרונה לאחר שתיית  פג. 

הכוס השלישית.
לכוס  עד  משכר  משקה  לשתות  אין  פד. 

רביעית, אך מים מותר107. 
פה. לאחר שתיית הכוס השלישית, מוזגים 
האשכנזים,  ומנהג  רביעית,  כוס  מיד 
למזוג גם כוס לאליהו, בתפילה שיבוא 

במהרה ויבשר את הגאולה השלימה. 

הלל
"שפוך  לומר  נהוג  ההלל  תחילת  לפני  פו. 
חמתך אל הגויים..." ומנהג אשכנז לומר 

זאת כשדלת הבית פתוחה.
פז. יש לומר הלל מ"לא לנו ה'" עד "יהללוך" 
קל"ו  )מזמור  הגדול  הלל  וממשיכים 
עד  ישתבח  חי,  כל  נשמת  בתהילים(, 
ב"יהללוך"  ומסיימים  הברכה  תחילת 
בתשבחות"  מהולל  "מלך  ובברכת 
וישנם מנהגים המשנים את סדר אמירת 

הפרקים הנ"ל.
פח. יש לומר את ההלל בשמחה ובנעימה, 
ובהרגשה של חירות ויש הנוהגים לאחוז 

את הכוס בזמן ההלל. 

מקראי קודש פרק ח סעיף ה  .103
שו"ע סימן תעז סעיף א  .104

באהלה של תורה סימן עא  .105
מקראי קודש פרק ט הערה נה  .106
מקראי קודש פרק ט סעיף מד  .107
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פט. יש מקפידים לומר גם את ההלל לפני 
חצות הלילה. 

עם סיום ההלל שותים כוס רביעית בהסבה.  צ. 
האשכנזים מברכים לפניו "בורא פרי הגפן" 
והעדות-  הדעות  לכל  השתייה  לאחר 

מברכים ברכה אחרונה )על הגפן ... (.
ולשתות  ההלל  את  לומר  חובה  אין  צא. 
את הכוס הרביעית במקום בו אכלו את 

הסעודה )ויש מחמירים(.

קריאת שמע שעל המיטה
שמע  קריאת  את  קוראים  הספרדים  צב. 
בשלימותה )יש הסוברים שלא לברך את 
ברכת המפיל( והאשכנזים אומרים רק 
פרשה ראשונה של קריאת שמע וברכת 

המפיל.

צג.108
הערותמשך זמנההשיעור למעשהשיעורההמצוה

'כזית', מצה
ולכתחילה 

פעמיים 
'כזית'.

כזית:אשכנזים שני 
שליש מצת מכונה ויש 

מקילים בכשליש.
ספרדים: כשליש 

מצת מכונה שלימה 
ויש מחמירים כמצת 

מכונה שלימה.

לכתחילה 
אכילה רציפה, 
בדיעבד בין 2 

ל-9 דקות.
לגר"ע יוסף 
6-7.5 דקות.

מצוה מן התורה.
ראוי להקפיד לקיימה 

בשיעור לכתחילה.
רבים מקפידים לאכול 

'מצת יד' בסדר.

כ-25 גרם, למחמירים- 'כזית'.מרור
עלה חסה גדול

יש לוודא שהחסה כנ"ל
ללא חשש חרקים.

'כזית' מצה 'כורך' 
ו'כזית' מרור. 

מצה-כשליש מצה, 
ויש מקילים בחמישית 

מצת מכונה.
מרור-כ-25 גרם, 

למחמירים- עלה חסה 
גדול.

בשעת הדחק ניתן כנ"ל
להקל שבמרור 

ל'כורך' לא צריך 
שיעור 'כזית'.

לאשכנזים-כשליש 'כזית'אפיקומן
מצה ויש מקילים 

בחמישית מצת מכונה.
לספרדים-לכתחילה 
כשליש מצת מכונה 

ולמחמירים כמצת 
מכונה שלמה

יש נוהגים לקחת כנ"ל
כשיעור שני זיתים

ארבע 
כוסות

'רביעית' 
בכל כוס

86 מיליליטר )כשליש 
כוס חד פעמית(

יש מחמירים 150 
מיליליטר

לכתחילה- בבת 
אחת בדיעבד-

כמו במצה

לכתחילה ישתה 
רביעית של 150 

מיליליטר. אם הכוס 
גדולה-מספיק לשתות 

רוב כוס. בדיעבד די 
ברוב רביעית.

פניני הלכה פרק ט"ז   .108
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לוח זמנים לפסח תש"ף:
סוף
על פי        זמן:

שיטת:

סוף זמן 
אכילת 

חמץ

סוף זמן ביעור
חמץ )ואיסור 
הנאה מחמץ(

10:3311:37הגר"א
10:0411:22מג"א

10:0811:24הרב עובדיה
09:3810:51הרב אליהו

חצות ליל הסדר 24:41

דיני חול המועד
מצוות חול המועד

צד. כשם שמצווה לכבד את השבת ולענגה - 
כך מצוה לכבד את מועדי ישראל ולענגם, 
קודש",  "מקרא  בהם:  נצטווינו  שהרי 
ופירשו חז"ל שהכוונה לכבד את המועד 
בלבוש הולם, ולענגו באכילה ושתייה109.
להקפיד  יש  המועד  חול  ימי  במהלך  צה. 
ללבוש בגדים נקיים, ולכתחילה יש ללבוש 

בגדים מיוחדים כשל בגדי שבת110.
'ושמחת בחגך' - מצוה מן התורה להיות  צו. 
שמח וטוב לב בימי החג. לפיכך, מצוה 
לאכול בשר, יין ושאר דברים שמתענגים 

באכילתם111.
צז. מצווה לקבוע סעודה על הפת )מצה( גם 
בחול המועד בכל יום בבוקר ובערב, אך 

אין בכך חובה112.
צח. בברכת המזון מוסיפים 'יעלה ויבוא'. אם 
שכח והתחיל כבר את הברכה הבאה, אינו 

חוזר113.
מוסיפים  וערבית  מנחה  בשחרית,  צט. 
בתפילת שמנה עשרה 'יעלה ויבוא'. אם 
שכח לפני שפסע בסוף תפילת העמידה - 
 חוזר לברכת 'רצה'. אם נזכר לאחר שפסע -

חוזר לראש התפילה114.
בשחרית, לאחר חזרת הש"ץ, אומרים  ק. 
לנו'  'לא  הקטעים  על  ומדלגים  הלל 

ו'אהבתי'115.

איסורי מלאכה
ד  ת עֶֹנג ִלְקדֹוׁש ה' ְמֻכּבָ ּבָ ַ קא. "... ְוָקָראָת ַלּשׁ
חז"ל  דרשו  ָרֶכיךָ...",  ּדְ ֵמֲעׂשֹות  ְדּתֹו  ְוִכּבַ
ת עֶֹנג זו שבת בראשית,  ּבָ ַ ַלּשׁ "..ְוָקָראָת 
ָרֶכיך זה  ּדְ ְדּתֹו זה יום טוב, ֵמֲעׂשֹות  ..ְוִכּבַ

חולו של מועד..."116.
חול המועד כשאר  ימי  יהיו  כדי שלא  קב. 
חלק  עשיית  בהם  נאסרה  החול,  ימות 
מהמלאכות117. חכמים החמירו באיסור 
זה מאוד ואמרו: "כל המבזה את המועדות 

כאילו עובד עבודה זרה"118.
קג. פעולות שגרתיות שאין טורח בעשייתן, 
כגון דיבור בטלפון, נסיעה ברכב וכדו', 

מותרות, אפילו אם אינן לצורך החג119.
קד. כתיבה, מסחר, ושאר המלאכות שיש 
בהן אפילו טורח מועט - אסור לעשותן 

אמור  פרשת  ספרא  ט,  פרשה  בא  מכילתא   .109
פרשתא יב ה-ח, ספרי פרשת פינחס קמז, משנה 
ברורה תקל סק"א, שער הציון תקל אות ד. מכל 
מקום מבואר שאין קדושתו חמורה כחג עצמו, 
שהרי מותר הוא במקצת מלאכות, וגם אין חובה 
גמורה לכבדו באכילת פת כבשבת ובחג, אלא 

צריך לקדשו ולכבדו שלא יהיה כימי החול.
משנ"ב תקל סק"א, ילקו"י מועדים עמוד תקב.  .110

יז-יח,  ו הלכות  יום טוב פרק  רמב"ם הלכות   .111
משנ"ב תקכט ס"ק טז.

משנ"ב סימן תקל סק"א, וכן משנ"ב תעה ס"ק   .112
מה בשם הגר"א.ילקו"י מועדים עמוד תקב. 

שו"ע סימן קפח סעיף ז. אבל אם נזכר לאחר   .113
קודם  אך  ירושלים'  'בונה  ברכת  את  שסיים 
שהתחיל את ברכת 'הטוב והמטיב', אומר: "ברוך 
אתה ה' א-לוהינו מלך העולם, שנתן מועדים 
לעמו ישראל לששון ולשמחה" )שולחן ערוך 
שם(. אם נזכר לפני שהזכיר את השם בחתימת 
ברכת 'בונה ירושלים' - יחזור ל'יעלה ויבוא'. כמו 
כן, אם עומד אחרי הזכרת השם, ימשיך: "למדני 
ויבוא' )משנ"ב שם ס"ק  ויחזור ל'יעלה  חוקיך", 

כב, ילקו"י מועדים עמוד תמט(.
שו"ע סימן תצ סעיף ב.ומשנ"ב ס"ק ג  .114
שו"ע סימן תצ סעיף ד ומשנ"ב ס"ק ז  .115

ישעיהו פרק נח פסוק יג, ויקרא רבה פרשה לד   .116
אות טז .

)ועיין שם שנחלקו  משנ"ב סימן תקל סק"א   .117
הראשונים אם איסור זה הוא מדאורייתא או 

מדרבנן(, ילקו"י מועדים עמוד תקב.
מסכת פסחים דף קיח ע"א.  .118

משנ"ב סימן תקמ סק"ז.  .119
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שלא לצורך החג. אבל אם יש בהן תועלת 
או הנאה כלשהי בחג עצמו )כגון: פתרון 
גבוהה  סבירות  שקיימת  או  תשבצים(, 

שיהיה צורך בדבר - מותר לעשותן120.
אוכל  לצורך  )שאינה  מלאכה  עשיית  קה. 
נפש121( לצורך המועד מותרת רק כאשר 
לא התאפשר לעשותה קודם, אבל אם 
את  לדחות  החג(  כניסת  )לפני  התכוון 
ביצוע המלאכה לחול המועד - אסור לו 

לעשותה122. 
קו. לצורך רבים מותר לעשות מלאכה שאינה 
דורשת מיומנות, גם כשאין בכך תועלת 

או הנאה כלשהי בחג עצמו123.
קז. עבודה הדורשת הכשרה או מיומנות )כגון 
עבודות בינוי124( - אסור לעשותה אפילו 

לצורך החג, אלא במקרים הבאים:
הכנת הארוחות לימי החג, וכן תיקון   •  
כלי המטבח המשמשים למטרה זו125.
עשיית הנדרש לשאר צורכי הגוף126,   •  
כגון: תיקון המקלחת שישתמשו בה 

בימי החג.
- מניעת נזק כספי או  'דבר האבד'   •  
בריאותי, וכן הפסד כספי, או אפילו 

חשש )סביר( להפסד127. 
לשימוש הרבים-כאשר הדבר נחוץ בחג   •  

עצמו128.
קח. תספורת וגילוח, חכמים אסרום אף על 
פי שהם צורך המועד, כדי שיזדרזו לעשות 
זאת לפני החג - לכבוד החג129. האיסור 
הוא אפילו למי שרגיל להתגלח בכל יום130.
בחול  לכבס  חכמים  אסרו  כן,  כמו  קט. 

המועד131. אולם לגהץ - מותר132. 
ניקוי מקומי של כתם - מותר, אם אמנם  קי. 
הבגד התלכלך במהלך החג, או שאין לו 
בגד אחר )גם אם התלכלך קודם החג(133.

קיא. גרביים ושאר בגדים הרגילים להתלכלך 
אם  לכבסם,  מותר   - גבוהה  בתדירות 
אחרים  לו  ואין  החג  במהלך  התלכלכו 
מתירים  יש  זה,  במקרה  במקומם134. 
בגדים  גם  הכביסה  למכונת  להכניס 

נוספים שיזדקק להם במשך החג135.
קיב. אסור לקנות או למכור בחול המועד, אלא 
דברים שיש בהם צורך במהלך החג136, או 
שנזדמנה לו עסקה משתלמת וקשה להשיג 
כמוה לאחר החג137'...ומכל מקום צריך 

להוציא מהן קצת לשמחת יום טוב'138.
בחול  לעשותה  שאסור  מלאכה  כל  קיג. 
המועד - אסור לעשותה אף על ידי נכרי139.

 
תפילין

קיד. המנהג שאין מניחין תפילין בחול המועד 
בארץ ישראל, ויש שנהגו להניחם בצינעא 

וללא ברכה140.

שו"ע סימן תקמא סעיף ה, משנ"ב סימן תקלז   .120
סק"א, שמירת שבת כהלכתה פרק סז סעיף לד.

שו"ע סימן תקלג סעיף א.  .121
משנ"ב סימן תקמ סק"ט.  .122

שו"ע סימן תקמד סעיף ב, משנ"ב סק"א.  .123
שו"ע סימן תקמ סעיף א.  .124

שו"ע תקלג סעיף א, תקמ סעיף ז-ח, משנ"ב   .125
תקמ ס"ק יח וס"ק כו.

"כל",  שו"ע תקמו סעיף ה, ביאור הלכה ד"ה   .126
שמירת שבת כהלכתה פרק סו סעיף כ.

שו"ע תקלז סעיף א. עיין שמירת שבת כהלכתה   .127
פרק סז סעיף טז, וכתב שם שבהגדרת 'טורח 
גדול', ובהגדרת 'הפסד גדול במיוחד', אין לדיין 

אלא מה שעיניו רואות.
שו"ע תקמד סעיפים א-ב, משנ"ב ס"ק א-ב.  .128
שו"ע סימן תקלא סעיפים ב, משנ"ב ס"ק ג.  .129

שמירת שבת כהלכתה סו ס"ק קז, ילקו"י מועדים   .130
עמוד תקטז. וראה שו"ת אגרות משה אורח חיים 
חלק א סימן קסג שמוכיח שמותר למתגלח 
תדיר להתגלח בחוה"מ, אך מסכם ש 'איני נוהג 
להתיר אלא למי שיש לו צורך ביותר או מצטער 
ייפוי אין למחות  ביותר...והסומך על זה לצורך 

בידו ומעצם הדין הוא מותר'.
שו"ע סימן תקלד סעיף א.  .131

שו"ע ורמ"א סימן תקמא סעיף ג. ילקו"י מועדים   .132
עמ' תקיח

שמירת שבת כהלכתה פרק סו סעיף עב  .133
שו"ע ורמ"א סימן תקלד סעיף א.ילקו"י מועדים   .134

עמ' תקיח
שמירת שבת כהלכתה פרק סו הערה רנא.  .135

שו"ע תקלט סעיף א,יא  .136
שו"ע תקלט סעיף ה וסעיף ט.  .137

משנ"ב סי' תקלט ס"ק ה  .138
שו"ע תקמג סעיף א  .139

ילקו"י עמ' תקג ג, שמירת שבת כהלכתה פרק   .140
סז הערה קסח
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אסרו חג
ושתיה  באכילה  קצת  להוסיף  נהוג  קטו. 

והמנהג לא להתענות ולהספיד בו141.
 

דיני ימי ספירת העומר
קטז. נכתבו מספר טעמים לכך שאין מברכים 

ברכת 'שהחיינו' על ספירת העומר: 
בעל המאור וכן הרשב"א כתבו מכיוון 

שספירת העומר מזכיר את החורבן. 
הר"ן אומר שהטעם הוא שלא אומרים 
שהחיינו על מצוה שאינה תלויה בזמן 
קבוע ומאחר ויש דעה שסופרים ספירת 

העומר רק בלילה ולא ביום. 
לחג  הכנה  היא  העומר  הרדב"ז-ספירת 
השבועות ולא מברכים על הכנה לחג, כשם 
שאין מרכים על בניית סוכה. הסבר נוסף 
שהוא מביא, שהמצווה נשלמת רק בסוף 
הספירה ואין מברכים שהחיינו בסוף המצווה. 
הלבוש מסביר, שמברכים שהחיינו רק על 
שמחה, ובספירה עצמה אין שמחה, כי היא 

רק מראה שאנו מחכים לחג השבועות.
בעל העקדה-משום שיציאת מצרים הייתה 
בשביל לקבל את התורה אולם היה צריך 
להמתין 50 יום בגלל שפל מדרגתם. אם 
כן, בתקופת ימי הספירה עם ישראל היה 
מרוחק מהקב"ה ומהתורה, עד שיטהר 

ואיך יברכו שהחיינו על ימי הריחוק?
מעומד  מברכים  העומר  ספירת  קיז. לפני 
חובה(142: ידי  יצא  ישב  אם   )בדיעבד, 

"...אשר קדשנו...על ספירת העומר"
היום,  מספר  את  לכלול  הספירה  על  קיח. 
ומהשבוע השני גם את מספר השבועות 
ומספר הימים שעברו מתחילת השבוע 
החדש ובסיומה את המילה בעומר או 

לעומר.
קיט. יש לספור לאחר הזמן של צאת הכוכבים, 
הספירה המועדפת לאחר תפילת ערבית 

בתחילת הלילה143.
עליו  אחד,  יום  לספור  ששכח  מי  לגבי  קכ. 

לספור אך ללא ברכה144.

מנהגי אבלות בספירת העומר 
קכא. נהגו ישראל במנהגי אבלות שונים בימי 
ספירת העומר. מתחילים לנהוג במנהגי 
האבלות מיד לאחר חג הפסח ונוהגים 
בהם עד ל"ג בעומר145. יש מהאשכנזים 
ועד  באייר  מב'  באבלות  שנוהגים 

שבועות146.
גם  באבלות  נוהגים  הספרדים  קכב. 
שאחריו,  בלילה  וכן  בעומר,  ל"ג  ביום 
מיום  רק  ותספורת  בשמחה  ומותרים 
ל"ד בבוקר147. אך למנהג האשכנזים 
כבר בבוקרו של יום ל"ג בעומר מותרים 

בשמחה148.
קכג. מנהגי האבלות כוללים איסור עריכת 
לגבי  וגילוח.  תספורת  איסור  נישואין, 
גילוח, המתגלח על בסיס יומי, יש לו על 
מי לסמוך בגילוח הזקן )לתוספת עיון, 
עיין בהערה(149. כמו כן, נהגו להימנע 
משמיעת מוזיקה משמחת, אך סעודת 

אירוסין מותרת ללא מוזיקה150.

רמ"א סי' תכ"ט ב,משנ"ב ס"ק יד  .141
שו"ע סימן תפט סעיף א  .142

פניני הלכה זמנים פרק ב   .143
שו"ע סימן תפט סעיף ח  .144

שו"ע ורמ"א סימן תצג סעיפים א-ב.  .145
בפוסקים הוזכרו מנהגים נוספים: יש שנהגו   .146
ג' בסיוון בבוקר, לא  באבלות מל' בניסן ועד 
כולל ל"ג בעומר )משנ"ב סימן תצג ס"ק טו(; יש 
שנהגו באבלות בכל ימי הספירה, מלבד ימי ראש 
חודש אייר, יום ל"ג בעומר, ומראש חודש סיון 
והלאה )משנ"ב סימן תצג ס"ק טו(; המקובלים 
נהגו באבלות בכל ימי הספירה, מלבד בערב חג 
השבועות, ואפילו בראש חודש ובל"ג בעומר נהגו 

שלא להסתפר )כף החיים סימן תצג ס"ק יג(.
שו"ע תצג סעיף ב.  .147

רמ"א סימן תצג סעיף ב. יש מתירים בתספורת   .148
כבר מליל ל"ג בעומר – משנ"ב תצג ס"ק יא.פניני 

הלכה פרק ג סימן ז ובערה 9
'אגרות  שו"ע סימן תצג סעיפים א-ב. בשו"ת   .149
משה' הקל בגילוח בימי הספירה כשזקוק לדבר 
וכן מצינו שהקלו למי שמוזמן  לצורך פרנסה, 
לפני שר ויש קפידא אם ילך שם ללא גילוח . 

פניני הלכה פרק ג סימן ה
ערוך השולחן סימן תצג סעיף ב. שו"ת אגרות   .150
משה אורח חיים חלק א סימן קסו, שו"ת יחוה 
דעת חלק ג סימן ל, חלק ו סימן לד, שו"ת ציץ 

אליעזר חלק טו סימן לג.
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קכד. מי שהוזמן לחתונה כאשר למנהג החתן 
והכלה מותר להינשא ביום זה, ולמנהג 
לרקוד  רשאי  מתחתנים,  אין  המוזמן 

בחתונה ולהשתתף בסעודה151.
מותר  לספרדיות  לנשים:  תספורת  קכה. 

ולאשכנזיות יש להחמיר152.
קכו. מותר לעשות מסיבה שאין בה ריקודים 

ומוזיקה153.
קכז. נופש וטיולים- מותרים כל עוד אינם 

עם מוזיקה154.
ירושלים,  קכח. ביום כ"ח אייר-יום שחרור 
ע"פ תקנות הרבנות הראשית מותר לפי 
מהאשכנזים  לאלו  ואף  המנהגים  כל 
ינהגו  הנוהגים אבלות בימים אלו, לא 

בשום הגבלה ומותרים גם להינשא155.
קכט. גם בראש חודש אייר אסורים בתספורת 
אייר  חודש  ראש  כשחל  אך  וגילוח156. 
בשבת, מותר להסתפר ולהתגלח ביום 

ששי157.
הכנסת ספר תורה-מדברי המגן אברהם  קל. 
מצוה  של  ומחולות  שריקודים  משמע 
כן  על  הספירה.  בימי  לעשות  מותר 
הכנסת ספר תורה לבית הכנסת מותרת 
בימי הספירה שהרי עצם הריקוד לכבודה 

של תורה יש בו מצוה. 
יום  לכבוד  להתגלח  נוהגים  קלא. 

העצמאות158.
 

יום ירושלים ויום העצמאות159
משתה  הודאה,  ימי  לעשות  מצווה  קלב. 

ושמחה בימים אלו.
קלג. מצווה לומר הלל ביום העצמאות וביום 
שחרור ירושלים )מחלוקת האם בברכה 
בתפילה  תוספות  ישנם  וכן  לא(  או 
המובאות בסידורים שלנו וכן בלוח דינים 

ומנהגים.
קלד. אין אומרים תחנון בימים אלו.

קלה. לגבי מנהגי האבלות של ימי ספירת 
העומר, מוסכם על רוב הדעות שמנהגי 

האבלות אינם חלים בימים אלו.

חג השבועות
קלו. מנהגים שונים נהגו ישראל בחג זה וכולם 
חשובים ומבורכים, המנהגים הנפוצים 
ביותר הם לימוד ליל שבועות או תיקון 
ליל שבועות, מנהג קישוט בתי הכנסת 
חלב  מאכלי  אכילת  וכן  בירק  והבתים 

ודבש.
קלז. המנהג להישאר ערים וללמוד/לומר 
את התיקון הינו חשוב, אך לא על חשבון 
הריכוז בתפילות של מחרת בבוקר וכל 

אחד ייחשב לעצמו על פי כוחותיו.
קלח. לנשארים ערים, מותר לאכול ולשתות 
במשך הלילה ללא הגבלה עד הזמן של 

עלות השחר )03:47(160.
ישן  שלא  למי  ונט"י  השחר  ברכות  קלט. 
בלילה-מנהג רוב ישראל לברך את כל 
ברכות השחר וברכות התורה, והמהדרים 
שישן  ממי  בשמיעה  חובה  ידי  יצאו 

בלילה161.
זמן הברכות- סמוך לתפילת שחרית, ויש 
דעות שאת ברכות השחר יברכו לאחר 
חצות וברכות התורה -לאחר עמוד השחר.
ורוב  הספרדים  רות-  מגילת  קריאת  קמ. 
קריאת  על  מברכים  אינם  האשכנזים 

פניני הלכה פסח פרק ג סעיף ה  .151
שו"ע ורמ"א יורה דעה סימן שצ סעיף ה, אגרות   .152

משה יורה דעה חלק ב סימן קלז.
ערוך השולחן סימן תצג סעיף ב.  .153

בניסן  כ״ז  רביבים  מלמד,  הרב  של  מאמר   .154
ה׳תשע״ח )12 באפריל 2018(.

פניני הלכה פסח פרק ד סעיף יא  .155
שו"ע סימן תצג סעיף ג.  .156
משנ"ב סימן תצג סק"ה.  .157

כך הכריע הרב יצחק ניסים במאמרו שבספר   .158
וכן היה  ירושלים',  ויום  יום העצמאות  'הלכות 
מורה הגרצי"ה קוק לתלמידי ישיבת מרכז הרב. 
באופן דומה כתב הגר"ח פלאג'י בספר מועד 
לכל חי )אורח חיים סימן ו( שבעירו איזמיר נהגו 
איזה משפחות שנעשה להם נס בח' באייר ובי"א 
באייר לעשות פורים לדורות בימים אלו ויש גם 

שמסתפרים בהם.
פניני הלכה זמנים פרק ד, בעיקר ו,יא וההערות   .159

שם.
סעודת קבע עד חצי שעה לפני שעה זו.  .160

פניני הלכה מועדים פרק יג סעיף י   .161
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מהאשכנזים,)שיטת  יש  אך  המגילה, 
מתוך  לקוראה  המקפידים  הגר"א( 
מגילת קלף ולברך '...על מקרא מגילה' 

ו-'...שהחיינו'.
הספרדים והתימנים נהגו לקוראה לפני   
תפילת מנחה, באשכנז נהגו לקוראה 
לפני קריאת התורה בתפילת שחרית, 
אך יש מהאשכנזים הדוחים את קריאתה 
אל לפני תפילת מנחה כך שיוכלו אותם 
יותר  להתרכז  בלילה,  ערים  שנשארו 

בשמיעתה. 
קמא. אסרו חג, אין אומרים תחנון והשנה זה 
נופל בשבת אז אין אומרים 'אב הרחמים' 

ולא 'צדקתך צדק'.
קמב. ביום ו' י"ג סיוון )05.06.2020( חוזרים 

לומר תחנון בתפילות.

אבלות:
לאשכנזים, אין מתענין בכל חודש ניסן, אף   •

ביום הפטירה של אביו ואמו162.
אין מספידים בחודש ניסן, אך מותר לערוך   •

אזכרה ללא הספדים163.
ומותר לעלות לקבר ביום השנה לומר פרקי   •
תהילים לעילוי הנשמה, אך אין אומרים את 

תפילת האזכרה ו'א-ל מלא רחמים'164. 
החג )גם חג השבועות( מבטל את השבעה -  • 
החג,  לפני  קצר  לזמן  ישב  כאשר  גם 
פסח  ערב  של  היום  מחצות  לאשכנזים 
קם ומתכונן לחג ככל אדם, כולל תספורת 
וגילוח, אם לא אבל על הורה165. לספרדים 
נוהגת האבלות עד כניסת החג, אך מותר 
לו לכבס בגדים לקראת החג כבר אחרי 

חצות היום166.
בכור אבל, לא יצא מביתו כדי להשתתף   •
ויוכל לפדות את התענית  בסיום מסכת 

בצדקה167.
אבל בתוך שבעה יבדוק חמץ כרגיל168.   •
אונן פטור ממצוות עשה, לכן ימנה שליח 

לבדיקת חמץ169.
למרות שהשבעה נפסקת עקב החג, נהוג   •

להדליק נר נשמה למך שבעה ימים )הנר 
הוא לכבוד המת(170.

אבל, וכן אונן, חייב בכל מצוות ליל הסדר,   •
כולל הלל והסבה171. 

אבל אשכנזי הנוהג ללבוש 'קיטל' בליל   •
הסדר, תוך י"ב חודש, נהוג שלא ילבש את 
ה'קיטל', אך אין למחות במי שכן לובש172.
נפטר בתוך החג או חול המועד, ה-לוויה   •
אבלות  ואין  המועד  בחול  תתקיים 
ורק  הכנסת,  לבית  והולכים  בפרהסיה, 
לאחר חול המועד מתחילים לישב שבעה. 
יש הנוהגים )גם אשכנזים וגם ספרדים( 
בזמן  יברכו  האמת'  'דיין  ברכת  שאת 
יקיימו  הקריעה  ואת  הפטירה/ההלוויה 
בזמן  המברכים  ויש  המועד  חול  לאחר 

הפטירה/הקבורה.
אונן יספור ספירת העומר ללא ברכה.  •

חג השבועות שחל במהלך השבעה, מאחר   •
ודיני השבעה נפסקים, מותר לאבל ללמוד 

תורה בתיקון ליל שבועות173.

רמ"א תכט ב   .162
שו"ע סימן תכט סעיף ב, ילקו"י סימן מ סעיף ל.  .163
גשר החיים סימן כט סעיף ה, פני ברוך סימן לז   .164
סעיף יא וסעיף כג, ילקו"י אבלות סימן מ סעיף 

כז
מעולם ועד עולם פרק לה סעיף יד  .165

חזון עובדיה ח"ג עמ' קטז  .166
ילקו"י סימן מג סעיף ד, הרב נבנצל-יש אומרים   .167
שיצום.וי"א שידאגו שמסיים המסכת יגיע לביתו.

נטעי גבריאל ח"א קכד א  .168
מעולם ועד עולם פרק ו סעיף נו  .169

משנ"ב תקמח,ס"ק ג,גשר החיים כ,א אות ג  .170
חזון עובדיה-הגדה של פסח עמ' קכב, משנ"ב   .171

תעב סי"ק יב
משנ"ב תעב ס"ק יב,מקראי קודש פסח, פרק ד   .172

הלכה כו,
הלכות אבלות לרב יוסף צבי רימון עמ' 171  .173
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לפני ספירת העומר יאמר:
הוא  בריך  קודשא  יחוד  לשם  אשכנז:  נוסח 
ושכינתיה בדחילו ורחימו. ליחד שם י"ק בו"ק 
ביחודא שלים. בשם כל ישראל. הנני מוכן 
ומזומן לקים מצות עשה של ספירת העומר. 
כמו שכתוב בתורה. וספרתם לכם ממחרת 
השבת מיום הביאכם את עומר התנופה. שבע 
שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת 
והקרבתם  יום.  חמשים  תספרו  השביעית 
מנחה חדשה לה': ויהי נועם ה' אלקינו עלינו. 

ומעשה ידינו כוננה עלינו.
ומעשה ידינו כוננהו:

לשם יחוד קודשא בריך  נוסח עדות המזרח: 
הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו 
ליחדא אותיות י"ק באותיות בו"ק ביחודא 
שלים בשם כל ישראל. הנה אנחנו באים לקים 
מצות ספירת העומר, עם כל המצות הכלולות 
בה. לתקן את שרשה במקום עליון. לעשות 
נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראינו. ויהי 
נעם ה' אלוקינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה 

עלינו, ומעשה ידינו כוננהו:
]בעדות המזרח: החזן אומר: ברשות מורי ורבותי 

והקהל עונה: שמים[

ויברך:
ברוך אתה ה', אלקינו מלך 

העולם, אשר קדשנו במצותיו 
וצונו על ספירת העומר:

אשכנז: היום ___ יום/ימים שהם ___ 
שבועות ו___ ימים לעומר

עדות המזרח: היום ___ יום/ימים לעומר, 
שהם ___ שבועות ו___ יום/ימים

אחרי ספירת העומר יאמר:
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית 
המקדש למקומה במהרה בימינו, 

אמן סלה.

אב"ג ית"ץ אנא בכח, גדלת ימינך, תתיר צרורה: 
קר"ע שט"ן קבל רנת, עמך שגבנו, טהרנו נורא: 
נג"ד יכ"ש נא גבור, דורשי יחודך, כבבת שמרם: 

בט"ר צת"ג ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גמלם: 
חק"ב טנ"ע חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך: 
יג"ל פז"ק יחיד גאה, לעמך פנה, זוכרי קדשתך: 

שק"ו  שועתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות: 
צי"ת

ברוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד:

אתה  עולם.  של  רבונו  מוסיפים:  האשכנזים 
ידי משה עבדך לספור ספירת  צויתנו על 
העומר כדי לטהרנו מקלפותינו ומטומאותינו. 
כמו שכתבת בתורתך. וספרתם לכם ממחרת 
השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע 
שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת 
השביעית תספרו חמשים יום. כדי שיטהרו 
נפשות עמך ישראל מזהמתם: ובכן יהי רצון 
מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שבזכות 

־ספירת העומר שספרתי היום יתקן מה שפג
מתי בספירה )השייך לאותו הלילה(. ואטהר 
ואתקדש בקדשה של מעלה. ועל ידי זה ישפע 
שפע רב בכל העולמות ולתקן את נפשותינו 
ורוחותינו ונשמותינו מכל סיג ופגם. ולטהרינו 

ולקדשנו בקדשתך העליונה. אמן סלה:

 לוח ספירת העומר תש"ף 
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חמישי 
בלילה

ליל
ראשון מוצ"ששבת

בלילה
שני

בלילה
שלישי 

בלילה
רביעי 
בלילה

 לוח ספירת העומר תש"ף 
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לידיעת הציבור: רב יהיה נוכח בהגעלה ויענה על שאלות 
מחירון: הגעלה 15 ₪ | ליבון 20 ₪ | התשלום עבור כל הכלים של בית אחד

mdatit@efrat.muni.il 02-9933120

פסח כשר ושמח
Happy and Kosher Pesach

 הגעלת כלים - פסח תש"ף 

The times for Hagalat Kalim 2020
All sessions will be at Orot Etzion Boys School in the Dekel Neighborhood

השנה תהיה עמדת הגעלת כלים אחד בלבד ברחבת בית ספר
אורות עציון בנים בשכונת הדקל 

Wednesday 7th of Nisan - April 1st
from 15:00 to 19:00

Thursday 8th of Nisan - April 2nd 
from 15:00 to 19:00

Friday 9th of Nisan - April 3rd 
from 9:00 to 12:00

Sunday 11th of Nisan - April 5th
from 15:00 to 19:00

Monday 12th of Nisan - April 6th
from 15:00 to 19:00

Thursday 13th of Nisan - April 7th
from 9:00 to 12:00
and from 15:00 to 19:00

יום רביעי ז' בניסן תש"ף )2020 4 1(
בין השעות 19:00 – 15:00

יום חמישי ח' בניסן תש"ף )2020 4 2(
בין השעות 19:00 – 15:00

יום שישי ט' בניסן תש"ף )2020 4 3(
בין השעות 12:00 - 9:00 

יום ראשון י"א בניסן תש"ף )2020 4 5(
בין השעות 19:00 - 15:00

יום שני י"ב בניסן תש"ף )2020 4 6(
בין השעות 19:00 – 15:00

יום שלישי י"ג בניסן תש"ף )2020 4 7(
בין השעות 12:00 – 9:00 

וגם בין השעות 19:00 – 15:00
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הדתית עצה  למו או  הכנסת  ת  בי לגבאי  ר  י להעב ו ם  הפרטי את  למלא  א  נ

שטר
מכירת חמץ

• ערב פסח תש"ף •

)sign ( מה  חתי
תש"ף

)date ( ך  י תאר

:)address( כתובת

:)who has key( אם לא אשהה בכתובת הנ"ל ניתן להשיג המפתח אצל

:)address( בכתובת

וכן מקומות שלא פורטו.
ומרשה אני החתום מטה את הרב הנ"ל או באי כוחו למכור באיזה מקח שיישר בעיניו, 
ולכל מי שירצה אפילו אינו יהודי. ואין אני נאמן לומר "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי".

אני מתחייב לקיים את כל תנאי הקניינים, המכירות, והשכירות שיעשה הרב הנ«ל או 
באי כוחו. כולל מתן דריסת רגל לקונה במקום שנמצא בו החמץ.

וכן כל שאר מיני חמץ, גם אם לא פרטתי.
:)location( )וכן למכור ולהשכיר את המקומות שהחמץ מונח בהם. )לפרט את המקומות

.₪     )value( וכל המוצרים הנ"ל שווים בערך לסך

ומשפחה פרטי  שם 
)name( אני החתום מטה

נותן בזאת יפוי כח ורשות לרב שלמה ריסקין שליט"א או לבאי כוחו למכור את 
:)types of hametz( )החמץ וחשש החמץ בשמי, כל מיני חמץ )לפרט
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הדתית עצה  למו או  הכנסת  ת  בי לגבאי  ר  י להעב ו ם  הפרטי את  למלא  א  נ

שטר
מכירת חמץ

• ערב פסח תש"ף •

)sign ( מה  חתי
תש"ף

)date ( ך  י תאר

:)address( כתובת

:)who has key( אם לא אשהה בכתובת הנ"ל ניתן להשיג המפתח אצל

:)address( בכתובת

וכן מקומות שלא פורטו.
ומרשה אני החתום מטה את הרב הנ"ל או באי כוחו למכור באיזה מקח שיישר בעיניו, 
ולכל מי שירצה אפילו אינו יהודי. ואין אני נאמן לומר "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי".

אני מתחייב לקיים את כל תנאי הקניינים, המכירות, והשכירות שיעשה הרב הנ«ל או 
באי כוחו. כולל מתן דריסת רגל לקונה במקום שנמצא בו החמץ.

וכן כל שאר מיני חמץ, גם אם לא פרטתי.
:)location( )וכן למכור ולהשכיר את המקומות שהחמץ מונח בהם. )לפרט את המקומות

.₪     )value( וכל המוצרים הנ"ל שווים בערך לסך

ומשפחה פרטי  שם 
)name( אני החתום מטה

נותן בזאת יפוי כח ורשות לרב שלמה ריסקין שליט"א או לבאי כוחו למכור את 
:)types of hametz( )החמץ וחשש החמץ בשמי, כל מיני חמץ )לפרט





בס"ד

הציבור מוזמן

לדרשת
שבת הגדול

תפילת מנחה בשעה 18:00 בבית כנסת נטע בנימין

מפי המרא דאתרא

הרב שלמה ריסקין

בשבת פרשת צו, י' ניסן תש"ף )4 לאפריל 2020(
בבית הכנסת הרב תכליתי

בגבעת הרימון

הדרשה תתקיים בשעה 18:20




